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 Een verhaaltje van Eddy Vink 

INFO: 

• Sturen naar  Bram Maas 

(bramm939@martijn-maas.nl 
of martijn@martijn-maas.nl) 

• Of naar  Stekelbaarsjearkel 
@gmail.com 

     

Dat ik gestopt ben met vissen in de winter maanden. Dacht ik wat zal ik gaan doen wat meer verdiepen 
in vissen hoe ze leven in de wintermaanden en over de karper en andere soorten vissen dat was een uit-
daging. Ik kwam op ontdekking dat er aantallen Karper en anderen naam zoals Rijenkarper , Lederkar-
per , hebben Ik heb contact op genomen met sportvisserij Nederland en uit geleggen wat mijn de bedoe-
ling was. Ze zeiden je kan ook een cursus volgen voor vismeester. Ik vroeg hoe kom ik aan deze informa-
tie. Ze hebben mijn uitgelegd waar ik naar toen moest. www. sportvisserij Nederland en zoek onder kop-
je vis & water en zag ook karper beheer ,  Visonderzoek , Sportvisserijonderzoek , Vrijwilligers werk , ze 
zijden ook was je wat meer wil weten ga je naar kopje HSV SERVICE zoek je naar cursussen . in vond wel 
een goed idee om dat te doen en voor me eigen belang ja toch. Ik heb de cursus vismeester gedaan. Er 
stond ook bij alle cursus zijn gratis. Nu ben ik bezig met Controle Visdocumenten daar kwam ik dingen 
tegen. En heb me eigen daar ook in verdiept. Ik kwam ook een filmpje tegen bij Sportvisserij Nederland 

En kwam ook tegen over BOA. Heb ook contact op genomen 
en uit gelegd wat mijn bedoeling was. Meneer zei ga na exa-
men pakketten. Tevens is aan dit pakket een ‘gratis’ down-
load Boa-compact, een uitgebreide. 
Je krijgt het niet zomaar €20. Bovenstaande boetes hebben 
vooral betrekking op de visserij zelf, maar bij een verblijf 
aan de waterkant kan je ook andere overlast veroorzaken 
En kwam ook verboden dingen tegen zoals: 
vissen met een niet toegestaan vistuig is € 105  Plus € 10 
Administratie kosten. Vissen met meer dan twee hengels € 
320 Plus €10  Administratie kosten. En troep achter laten of 
weg stoppen €140 plus € 10 Administratie kosten. En Ver-
oorzaken van geluidshinder de omgeving is €140 Plus €10  
Administratie kosten. en Schade toebrengen aan beplantin-
gen is € 95 Plus € 10 Administratie kosten. Het is zeker een 
uitdaging om dit te doen Het is mijn alleen te doen om tijd 
door te komen. En dingen te leren. En niet speciaal een di-
ploma te halen. Zo dat was mijn verhaald van  

Eddy Vink  

 
 

 

 

HSV ‘t Stekelbaarsje wenst iedereen 
een voorspoedig 2020 

In gezondheid en met veel vis. 
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Onze sponsoren 

Onze vergunning adressen 

https://www.jumbo.com/content/Jumbo-gorinchem-piazza-center/?gclid=CjwKEAiAn7HEBRDHwNqitoWqsQcSJAADWmI24i1Occl9sMfDWQ2Z-W_MuXkn1Pc_Z-pWEyxi0Cq1BBoCiIfw_wcB
https://www.vanpelthengelsport.nl/startpagina
http://www.vaniperen.nl/
http://www.debloklandsepaal.nl/
http://www.hs-hoveniers.nl/
http://www.viveen.nl/
http://www.vdi-arkel.nl/
http://royalshadow.nl/
http://henketuinmachines.nl/
http://buller-bouwmaterialen.nl/
http://www.wegmetasbest.nl/

