Snelstartgids
voor sportvissers

Deze snelstartgids helpt je eenvoudig op weg
als sportvisser om je wat overzicht te geven
in de vele mogelijkheden, voorzieningen en
regels binnen de sportvisserij.
Met deze informatie kun je je hobby nog
leuker maken en je kennis verbreden. Alleen
de belangrijkste basisinformatie en gebruik
en staan beknopt vermeld. Daarom is het
belangrijk om gedetailleerde en aanvullende
informatie op te zoeken via
www.sportvisserijoostnederland.nl, in de
Gezamenlijke Lijst van Nederlandse
Viswateren of via www.visplanner.nl.
Wij wensen je veel visplezier en mooie
vangsten!
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Je VISpas

is tevens je
lidmaatschap van een hengelsport
vereniging
• 1 kalenderjaar geldig (01-01 t/m 31-12)
• Opzeggen voor 1 oktober via
vispas@sportvisserijnederland.nl
• Beheer je gegevens via
www.mijnsportvisserij.nl
• 2x per jaar gratis regio-editie
van Hét VISblad

Waar mag ik vissen?

Check altijd de VISplan
ner (gratis app).
VISplanner is rechts
geldig en vervangt de
papieren Gezamenlijke
Lijst van Viswateren.
Toegang: Je mag niet overal lopen,
let op de borden.
Wedstrijden: houd/maak het parcours
vrij voor wedstrijdvissers.
Tip! Op www.sportvisserijoost
nederland.nl vind je gratis tientallen
gedetailleerde bodemkaarten van
wateren in Oost-Nederland

Vispas en Visplanner
vormen samen de benodigde
documenten aan de waterkant

Jouw hengel
sportvereniging
biedt:
•
•
•
•
•
•

Eigen viswater
Informatie over stekken en visstand
Wedstrijden
Activiteiten
Vrijwilligerswerk
Nieuwe vismaten

Met je VISpas
mag je:
Overdag vissen met maximaal 2
hengels vanaf de kant of vanuit een
vaartuig, met alle wettelijk toegestane
aassoorten.

Vissen met een levende
vis als aas is verboden

MeeVIS
toestemming
Op jouw VISpas mag je met 3 ver
schillende personen per jaar een keer
samen gaan vissen. Bestel eenvoudig
de gratis MeeVIStoestemming via
www.mijnsportvisserij.nl

Nachtvissen –
3 hengels
Wil je ’s nachts en/of met 3 hengels
vissen en een schuilmiddel gebrui
ken, koop dan de NachtVIS en/of
Derde Hengeltoestemming erbij via
www.vispas.nl
Lees de gedetailleerde voor
waarden! Elke persoon die ’s nachts
aan de waterkant verblijft, moet
in het bezit zijn van een NachtVIS
toestemming.

Welke vissoort
is dit?
Download de gratis
vissengidsapp met
automatische vis
herkenning (zoet / zee)

Vangstenregistratie
Upload je vangsten via
www.mijnvismaat.nl
of www.vangsten
registratie.nl
(gratis apps)

Vissen doe je zo!
Leer beter vissen met de gratis online
spoedcursus via www.vissendoejezo.nl
• vaste stok
• feedervissen
• karper
• roofvis
• zeevissen
• vliegvissen

Basisregels
omgaan met vis
• Pak een vis altijd met
natte handen vast
• Ga niet lopen met
vissen
• Gebruik een onthaak
mat
• Onthaak een vis voor
zichtig, zo nodig met
hakensteker
• Zet een vis vlot en
netjes terug

Roofvis
• Advies voor het vissen op snoek:
stalen onderlijnen, min. 30 cm lang
• Leer de kieuwgreep
• Neem mee: Lange onthaaktang,
kniptang en onthaakmat
• Ga eens mee met een ervaren
roofvisser

Specialisten
groepen
Voor specifieke kennis of leuke
activiteiten met gelijkgestemden kun
je terecht bij:
SNB
www.snoekstudiegroep.nl

KSN
www.deksn.nl

VNV
www.vnv.nu

Vissen meenemen
In principe Catch & Release.
Voor eigen consumptie 10 dode vissen
> 15cm, snoekbaars max. 2 ≥ 42 cm,
aasvissen mogen levend meegenomen
worden.
Let op gesloten tijden, minimummaten,
beschermde soorten en uitzonderingen.
Lees de voorwaarden via
www.visplanner.nl

Poepetiquette in
de natuur
Graaf een gat van 20 cm
diep, doe je behoefte
erin en maak het gat
weer dicht met aarde. Vis
je regelmatig langdurig
waarbij de kans aan
nemelijk is dat je een
keer moet poepen, dan
zorg je voor een sanitair
hulpmiddel zoals een
schepje of poepemmer.

Afval en vuur
Ruim je rommel op. Een warme maal
tijd maken mag, maar open vuur en
barbecueën is niet toegestaan.
Vis fileren is niet toegestaan voor vis
soorten met een minimummaat.

Calamiteiten
Meldpunt visstroperij:
www.meldpuntvisstroperij.nl
Vissen in nood:
bel SVON 0572-363370 of meld via
www.meldpuntwater.nl

karpervissen
Advies voor het vissen op karper:
• Gebruik een onthaakmat
• Vanaf 16 jaar mag je zelfstandig
nachtvissen
• Gebruik een visvriendelijk systeem
Denk eens aan loodvrije gewichten.
Sportvisserij Oost-Nederland zet samen
met de KSN regelmatig karper uit, zet
karper altijd terug.

Actuele kaart
vissteigers

trailer-
hellingen

wedstrijdkalender

belly boat

