
                    GEDRAGSREGELS VOOR HET NACHTVISSEN IN DE HULSTERPLAS 2. 
 
 
 
o Er mag alleen ’s nachts gevist worden in de Hulsterplas 2 wanneer men lid is van HSV De Voorn en in het 

bezit is van de landelijke nachtvispas en deze speciale nachtvispas voor de Hulsterplas 2 van HSV De 
Voorn.  

 
o Per visplek mag er maar 1 bezoeker aanwezig zijn. 
 
o Er mag slechts door twee personen per aangewezen plek gevist worden. 
 
O  Derde hengel toegestaan!  (alléén met  landelijke derde hengelvergunning) 
 
o De vijver mag alleen vanaf de kant worden bevist  op de 3 aangewezen plekken welke zijn aangegeven op 

de speciale nachtvispas 
 
o Het gebruik van een boot of bellyboot om vanuit te vissen  is verboden,  alleen uitvaren lijn is toegestaan. 
 
o Er geldt een algemeen meeneem verbod voor alle vissoorten. Gevangen vissoorten dienen in 
   hetzelfde viswater te worden teruggezet na eventueel te zijn gewogen en/of te zijn gefotografeerd. 
 
o B|j het gericht vissen op karper is het gebruik van een  onthaakmat verplicht. 
 
o Het gebruik van een zogenaamde bewaarzak is verboden. 
 
o Het gebruik van een radio of andere geluidsapparatuur tijdens het vissen is verboden. 

o Afval op en nabij de visstek dient opgeruimd te worden, ook wanneer dit niet van u is.                                           
De visstek dient een schoon en opgeruimd aanzicht te geven. 

                                                                                   
o 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). 

o Tijdens het nachtvissen moet het gebruik/geluid van een elektronische beetverklikker beperkt  worden 
zodat eventuele overlast beperkt blijft. 

o Voor alle verenigingswateren geldt de landelijke gesloten tijd zoals vermeld in uw lijst van 
   viswateren.  

o Aan verenigingscontroleurs en overige controleambtenaren moet op eerste aanzegging de 
vergunningen getoond worden en alle aanwijzingen gegeven door voornoemde personen moeten 
onverwijld worden opgevolgd. Bij niet nakomen hiervan kan het intrekking van de vergunning een 
gevolg zijn.  De intrekking van deze speciale nachtvispas voor de Hulsterplas 2 heeft tot gevolg dat 
deze ook niet weer verstrekt zal worden aan de overtredende persoon. 

o Bepalingen voor het gebruik van een schuilmiddel. 
  - de ’vistent’ dienst slechts als schuilmiddel en dient altijd aan de voorkant open te zijn 
  - er mag maximaal 2x24 uur gevist worden op de Hulsterplas het maakt daarbij niet 
    uit of men dat op stek 1 of 2 of 3  doet 

  - uitsluitend houders van een geldige nachtvispas van HSV de Voorn in Nieuwleusen 
   die actief vissen mogen in of nabij het schuilmiddel aanwezig zijn 
  - het schuilmiddels is slechts toegestaan in neutrale, groene, bruine of camouflage 
    kleur 
   -het schuilmiddel mag de maximale afmetingen hebben van (lxB) 2.80m x 2.20m 

o   De omgeving mag in geen enkel geval hinder van het (nacht)vissen ondervinden. 
     Ga goed om met de verworven rechten hier te mogen nachtvissen zodat we ook  
     in de toekomst kunnen blijven nachtvissen op de Hulsterplas!   

 o  Spreek collega vissers aan op mogelijk wangedrag en maak hier melding van aan de vereniging. 

 


