
Lijst van verenigingswateren 
 
Deze lijst van viswateren is geldig vanaf 
1 januari 2018 t/m 31 december 2018.  
 
De wateren, vermeld op deze lijst van verenigingswateren, zijn 
bevisbaar voor de leden van: 
- HSV de Brasem (243), Dalfsen;  

W: www.hsvdebrasem.nl 
- HSV Lemelerveld (262), Lemelerveld; 

W: hsvlemelerveld.mijnhengelsportvereniging.nl 
- HSV de Voorn (264), Nieuwleusen; 

W: www.hsvdevoorn.nl 
 
Lijst van viswateren HSV de Brasem Dalfsen. (243) 
1. Alle visvijvers parkplan ‘Bellingeweer’ 
2. Siervijver gelegen aan de Thomas a Kempislaan 
3. Siervijver gelegen aan de Polhaarweg 
 
Algemene bepalingen HSV de Brasem Dalfsen:  
a) De vijvers mogen alleen vanaf de kant bevist worden.  
b) Het gebruik van een boot of bellyboot is verboden.  
c) Tijdens het vissen mag er niet gezwommen worden in de 

visvijvers.  
d) Er geldt een algemeen meeneemverbod voor alle 

vissoorten. Gevangen vissoorten dienen in hetzelfde 
viswater te worden teruggezet.  

e) Bij het gericht vissen op karper is het gebruik van een 
zogenaamde onthaakmat verplicht.  

f) Het gebruik van een zogenaamde bewaarzak is verboden.  
g) Voor alle verenigingswateren geldt de landelijke gesloten 

tijd zoals vermeld in uw lijst van viswateren.  
h) Het gebruik van een radio of andere geluidsapparatuur 

tijdens het vissen is verboden. 
i) Afval op en nabij de visstek dient opgeruimd te worden, 

ook indien deze niet van u is. De visstek dient een schoon 
en opgeruimd aanzicht te geven.  

 
Aanvullende bepalingen visvijvers parkplan ‘Bellingweer’: 
a) Er mag met ten hoogste twee hengels gevist worden. 
b) Er mag gevist worden van één uur voor zonsopgang tot 

twee uur na zonsondergang. Nachtvissen is verboden 
tenzij u in het bezit bent van een geldige Nachtvispas van 
Sportvisserij Nederland naast de VISpas van 
Hengelsportvereniging de Brasem. Leden van onze 
vereniging jonger onder 16 jaar kunnen onder strikte 
voorwaarden een schriftelijke toestemming aanvragen bij 
het secretariaat van de vereniging. 

c) Tijdens het nachtvissen mag niet meer dan 1 bezoeker 
per visser aanwezig zijn op of nabij de visstek. 

d) Auto’s zijn niet toegestaan bij de waterkant of op het 
terrein, tenzij ontheffing is gegeven. 

 

 
 
Aanvullende bepalingen siervijvers 
a) Vissen is slechts toegestaan met één vaste hengel of één 

werphengel.  
b) Het gebruik van een elektronische beetverklikker 

(beetmelder) is verboden.  
c) Het vissen in de vijvers is alleen toegestaan tussen 

zonsopgang en zonsondergang. Nachtvissen is ten 
strengste verboden 
 

Lijst van viswateren HSV Lemelerveld. (262) 
1. Visvijver ‘Krieghuusbelten’ 
 
Algemene bepalingen HSV Lemelerveld:  
a) Alvorens er gevist mag worden, is het verplicht om u te 

melden bij de receptie van de eigenaar (Camping de 
Krieghuusbelten).  

b) Er mag met ten hoogste twee hengels gevist worden. 
 
Lijst van viswateren HSV de Voorn Nieuwleusen. (264) 
1. Hulsterplassen 1 & 2. 
 

Met inachtneming van de wettelijke bepalingen wordt door 
H.S.V  “De Voorn” vergunning verleend tot  het vissen 
met  ten hoogste drie hengels, in de Hulsterplassen1 & 
2  mits ook in bezit van landelijke derde hengelvergunning. 
(zie regels hieronder) en alle wateren genoemd in de 
bijlage van de vispas onder  de volgende voorwaarden:  

a) Het vissen mag uitsluitend plaats vinden vanaf de voor 
publiek toegestane oevers. 

b) Het leggen of hebben van vaartuigen en vlotten om te 
vissen, in welke vorm dan ook, is niet toegestaan. Tenzij 
ter plaatse doormiddel van borden anders wordt 
toegestaan. Vissen vanuit een vaartuig is niet toegestaan. 

c) De vergunninghouder is verplicht het water en de oever 
schoon te houden en te laten. Het is verboden de 
oevers/talud/steigers op enigerlei wijze te beschadigen, 
noch op andere wijze schade te veroorzaken als gevolge 
het gebruik van het visrecht. Eventueel, als gevolg van 
gebruik door deze vergunning, veroorzaakte schade komt 
voor rekening van de vergunninghouder. 

d) De in de Hulsterplassen 1 & 2 en alle in de bebouwde kom 
gevangen roofvis – zijnde snoek, snoekbaars, baars en 
aal dienen onmiddellijk na vangst en eventuele meting te 
worden teruggezet en mogen derhalve niet worden 
meegenomen.  

e) Het vissen vanaf de aan de Hulsterplas 2 gelegen 
vissteiger – toegang vanaf de Eshuisweg – is uitsluitend 
toegestaan indien men in het bezit is van de daarvoor 
speciale vergunning. Deze wordt op verzoek door de  
secretaris kosteloos verstrekt aan 55-plussers en     
minder-validen.  

f) Auto’s (motoren, bromfietsen, scooters etc.) zijn niet 
toegestaan bij de waterkant of op het terrein, tenzij 
ontheffing is gegeven. Parkeren van bedoelde voertuigen 
op de daarvoor bestemde plaatsen (openbare 
weg/parkeerplaatsen)                                                         

g)  Het vissen aan de noordkant van HP1 is niet 
toegestaan. 

h) Nachtvissen: Alléén toegestaan in de Hulsterplas 2 op 
de aangegeven plekken met een speciale 
nachtvisvergunning van HSV De Voorn. 

 

2. Overige Wateren in de bebouwde kom van 
Nieuwleusen. 
Vijvers in/aan:  
Westerveenkwartier, Bosmansweg/Zandspeur, Kon. 
Wilhelminalaan, bij de van Ankumhof, bij de Burg. 
Hoekstrastraat 
Wateren in de Westerbouwlanden begrenst door: 
verlengde) 
Pr.Beatrixlaan/Bosmansweg/Weteringland/Vechtland en 
Bouwhuisweg. 

 
N.B. Regels voor Overige Wateren in de bebouwde kom: 
Vissen alleen toegestaan van 1 uur vóór zonsopgang tot 2     
uur na zonsondergang, nachtvissen dus verboden  / vissen   
toegestaan met maximaal (twee) 2 hengels  / gebruik van 
elektronische beetverklikkers is verboden  / gebruik van 
boot/bellyboot is verboden / meeneemverbod  / bewaarzak 
verboden maar onthaakmat verplicht voor karpervissers  / 
radio of andere geluidsapparatuur verboden  / al het afval (ook 
niet zijnde van u) opruimen  / visstek opgeruimd en schoon 
achterlaten 
 
Diversen. 
a) Het gebruik van rode of anders kunstmatig gekleurde 

maden is verboden. 
b) Alleen in een ruim leefnet mag gevangen vis tijdelijk 

worden bewaard. Het gebruik van een metalen leefnet is 
ten strengste verboden.  

c) Alle leden van het bestuur en overige controleambtenaren 
kunnen de nodige aanwijzingen geven en deze dienen 
onverwijld te worden opgevolgd. Bij niet nakomen hiervan 
en/of het niet nakomen van de gestelde voorwaarden in 
deze vergunning en de wettelijke bepalingen van de 
Visserijwet kan intrekking van de vergunning tot gevolg 
hebben. In het laatste geval is men verplicht om op de 
eerste aanschrijving de verleende vergunningen en 
eventuele bijlage(n) in te leveren bij het secretariaat. Dit 
binnen de termijn welke gesteld is in de aanschrijving.  

 
 
 
 
 



 
 


