
VERGUNNINGSVOORWAARDEN 2020                                                

geldend voor “Visputten Arkel”        

 

Algemeen: 

• Deze vergunningsvoorwaarden zijn aanvullend op de vispas van HSV ’t Stekelbaarsje. 

• Kamperen in welke vorm dan ook is niet toegestaan. In de putten mag niet worden gezwommen of 

gevaren.  Nachtvissen is niet toegestaan. 

• In de 3e put en de sloten voorbij het bruggetje mag niet worden gevist. 

• Flora en fauna dienen te worden ontzien. 

• De visplaats  dient schoon achter gelaten te worden. 

• Gebruik van een leefnet is verboden, uitgezonderd bij wedstrijden. 

• De gevangen vis dient met grote zorg te worden behandeld en direct in hetzelfde water te worden 

teruggezet. 

• Het gebruik van gevlochten lijnen (dyneema) is verboden 

• Honden zijn niet toegestaan. 

Algemene visvoorwaarden: 

• Voor alle vissers gelden de regels op het bord vooraan de visput. 

• Er mag niet worden gevist met de feeder" of de winkle-picker (zinkvissen verboden) 

• Het vissen op snoek of snoekbaars mag in de maanden juli t/m maart  Gevangen snoek of 

snoekbaars dient direct in hetzelfde water terug gezet te worden en mag men niet in bezit hebben. 

• Het vissen op snoek of snoekbaars mag alleen met de enkele haak" behalve als gevist wordt met 

kunstaas met een dreg. 

• Men mag maximaal 500 gram droogvoer per dag in bezit hebben en gebruiken 

• Het gebruik van kunstmatig gekleurd voer of maden is niet toegestaan. 

Aanvullende voorwaarden bij karpervissen:  

• Karpervissen is toegestaan met een gewone of een werphengel" voorzien van een dobber die het 

lood kan dragen.  “oppervlaktevissen”  is verboden. 

• Er mag alleen tijdens het vissen worden gevoerd. (voorvoeren verboden) 

• Het gebruik van elektronische beetverklikkers, rodpods, bivvy's, tenten of vormen hiervan, is 

verboden. 

• het gebruik van kunstmatig gekleurd aas of lokaas is verboden. 

Controle:  Alle leden van de vereniging zijn gemachtigd op vertoon van deze vergunning gastvissers te 

controleren op: 

• Bezit vispas 

• Naleving van de verenigingsbepalingen  

• Gebruikte vistuigen  

• Gedrag aan  het water 

Gebruikers van de putten zijn verplicht op het eerste verzoek van de leden medewerking te verlenen. 


