
REGLEMENTEN HSV 'T GOOR 2018 
 
 
 
HOOFDSTUK 1: ALGEMENE BEPALINGEN. 
 
1.1.a.: HSV 't Goor, hierna te noemen HSV, is een vereniging welke zich ten doel heeft gesteld in 
het algemeen de sportvisserij te bevorderen en te verbeteren en met name voor het 
verenigingswater, de Laagveldseplas, gelegen aan de Goorstraat 10 te Horssen. Het visrecht van 
voornoemde is gehuurd van “STICHTING HET GELDERSCH LANDSCHAP” Hierna te noemen 
GLK. HSV en GLK staan voor een goed visserijbeleid met een belangrijke plaats voor recreatie, 
natuur, milieu en waterbeheer. 
 
1.1.b.: Het in de huurovereenkomst met GLK bepaalde ten aanzien van het gebruik van het water 
geldt onverkort in deze reglementen voor zover er niet in voorzien is. 
 
1.1.c.: Het bestuur van HSV verwacht van elke sportvisser/persoon het gedrag dat voor een 
sportvisser/persoon bij rede verwacht mag worden.  
 
1.1.d.: Het bestuur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor ongevallen en/of schade op of aan 
haar viswater opgelopen en op welke wijze dan ook ontstaan. Het vissen op en/of verblijven aan het 
water van HSV is geheel voor eigen risico, schade aan of diefstal van goederen kan niet op de HSV 
verhaald worden. Schade aan eigendommen van de HSV en GLK zullen wel op de veroorzaker 
verhaald worden. 
 
 
 
HOOFDSTUK 2: GEDRAGINGEN AAN HET WATER. 
 
2.1.a.: Het is niet toegestaan overlast te veroorzaken welke de rust en veiligheid aan het water 
verstoord dan wel in gevaar brengt.  
2.1.a.: Het is verboden afval achter te laten op en langs het terrein van GLK. 
2.1.b.: Het is verboden voerresten achter te laten aan het water. 
2.1.c.: Het gebruik op het terrein van een boot, motorvoertuigen, (brom)fietsen, tenten, muziek, 

open vuur, barbecues, verkoop van consumpties/etenswaar en andere rust verstorende 
activiteiten zijn verboden. 
2.1.d.: Op het gestelde in 2.1.c. kan afgeweken worden in overleg met GLK en uitdrukkelijke 
toestemming dezes. 
2.1.e.: Het is verboden overlast door het gebruik van alcohol en/of drugs te veroorzaken. 
2.1.f.: Het is verboden om oeverbegroeing te verwijderen zonder uitdrukkelijke toestemming van 

HSV.  
2.1.g.: Het is verboden visplaatsen(stekken) op te eisen of anderen gebieden een plaats te verlaten 

om daar zelf en/of anderen de gelegenheid geven te vissen. 
2.1.h.: Het gebruik van drones is op of boven het gehele gebied van GLK verboden. 
2.1.i.: Het is verboden zich te bevinden aan de Noordoever van het verenigingswater aan zowel 
oever als in het water. 
 
 
 



 
 
HOOFDSTUK 3: GEDRAGINGEN TEN AANZIEN VAN HET VISSEN. 
 
3.1.a: Het kopen, te koop aanbieden of verkopen van in  ons verenigingswater gevangen vis is 
verboden. 
3.1.b: Het is verboden vis te merken. 
3.1.c.: Men moet tijdens het vissen beschikken over een deugdelijk en voldoende groot 
landingsnet(schepnet). 
3.1.d.: Hengels mogen nimmer onbeheerd achtergelaten\\ worden. 
3.1.e.: Het wegen van vis dient te gebeuren in een deugdelijke weegzak. 
3.1.f.: Het is verboden met meer als twee hengels te vissen ongeacht de ontheffing op de vispas. 
 
HOOFDSTUK 4: GEDRAGINGEN EN REGELS TEN AANZIEN VAN HET VISSEN OP 
KARPER. 
 
4.1.a.: Alle artikelen uit hoofdstuk 3 gelden onverminderd voor het vissen op karper. 
4.1.b.: Het is verboden karpers te beschadigen, te doden of mee te nemen. 
4.1.c.: Men moet tijdens het vissen op karper beschikken over een deugdelijke en voldoende grote 

onthakingsmat. 
4.1.d.: Alle handelingen zoals met name het onthaken, wegen, meten en fotograferen moeten boven 

een onthakingsmat gebeuren. 
4.1.e.: Het is verboden met visonvriendelijke loodmontages te vissen. Het lood dient bij lijnbreuk 

altijd te lossen. 
4.1.f.: Het is verboden karpers in het water te bewaren in een bewaarzak. 
4.1.g.: Het is verboden te vissen met en het voorhanden hebben van benthook haken. 
4.1.h.: Het is verboden te vissen met gevlochten hoofdlijn. 
4.2.   : Nachtvissen 
4.2.a.: Nachtvissen is het gehele jaar toegestaan. 
4.2.b.: Schuilmiddelen(tenten) mogen aan de voorkant gesloten zijn en voorzien zijn van een 
grondzeil. 
4.2.c.: De schuilmiddelen  genoemd onder 4.2.b. Moeten van een neutrale groene, bruine of 
camouflagekleur zijn. 
4.2.d.: De maximum verblijfsduur aan het water is 3dagen opeenvolgend en de 2 nachten 
daartussen. 
4.3.   : Voeren 
4.3.a.: Voorvoeren is toegestaan 1 dag voor de vissessie en een maximum van 1kg voer. 
4.3.b.: Men mag maximaal 3kg voer per sessie voorhanden hebben. 
4.3.c.: Partikels dienen voor gebruik 24uur geweekt en daarna gekookt te worden tot ze in de kern 

zacht zijn. 
4.3.d.: Het is verboden te vissen en voeren met pinda's. 
4.3.e.: Het gebruik van (voer)boten is verboden. 
 
HOOFDSTUK 5: WETTELIJKE VERPLICHTINGEN 
 
5.1.a.: Het is behoudens de uitzonderingen gesteld in deze reglementen verboden te handelen in 
strijd met Wettelijke Bepalingen zoals; de VISSERIJWET van 1963, de FLORA EN 
FAUNAWET en APV Druten. 
5.1.b.: Het is verplicht op eerste vordering uw vispas en lijst van viswateren te tonen aan tot 
controle bevoegde personen. 
5.1.c.: Het is verplicht aanwijzingen van bevoegde personen op te volgen in deze gelden 



bestuursleden van HSV ook als bevoegde personen. 
5.1.d.: Het is verboden tot controle bevoegde personen te hinderen, bedreigen, beledigen en/of 
controle onmogelijk te maken. 
 
 
 
HOOFDSTUK 6: SANCTIES EN MAATREGELEN 
 
6.1.:    Maatregelen 
6.1.a.: Bij alle genoemde overtredingen in deze reglementen zijn alle bevoegde controleurs, BOA's 

en politie gerechtigd de vispas van overtreder onmiddellijk in te nemen en de overtreder het 
visrecht op het verenigingswater te ontzeggen. 

6.1.b.: Ingenomen documenten worden direct of anders zo spoedig mogelijk ingeleverd bij de 
sekretaris van de vereniging. 
6.1.c.: De secretaris stelt het lid waarvan de vispas is ingenomen na overleg met de overige 
bestuursleden binnen twee weken na innemen van de vispas op de hoogte van de door het 
bestuur vastgestelde sanctie. 
6.1.d.: Tegen sancties, opgelegd door het bestuur, is geen beroep mogelijk, tenzij, op verzoek van 

het gestrafte lid, door de ledenvergadering een beroep ontvankelijk wordt verklaard, in welk 
geval dan een speciaal te formeren commissie ad hoc zal worden aangesteld om het beroep te 
toetsen en een bindende uitspraak te doen. 

6.1.e.: Als het innemen van de vispas is geschied door een BOA of politie functionaris vervallen de 
rechten en plichten uit 6.1.b. en 6.1.c.. 

6.1.f.: Van alle, op schrift gestelde, overtredingen uit dit reglement zal melding gemaakt worden bij 
Sportvisserij Nederland. 

6.1.g.: Bij inname van de vispas vanwege een overtreding van dit reglement en een eventueel 
daaruit volgend royement van het lid vervalt de vispas aan Sportvisserij Nederland. 
6.2.: Sancties 
6.2.a.: Inname van het visrecht op verenigingswater voor bepaalde tijd. 
6.2.b.: Inname van het visrecht op verenigingswater voor onbepaalde tijd. 
6.2.c.: Royeren van overtreder. 
6.3.:    Uitvoering sancties 
6.3.a.: Een controleur kan voor elke overtreding van dit reglement een waarschuwing geven welke 

op schrift wordt gesteld en wordt afgegeven aan de secretaris van de vereniging welke een 
dossier bijhoudt van op schrift gestelde waarschuwingen. 

6.3.b.: Als een controleur gebruik maakt van het recht onder 6.1.a. Zal het bestuur binnen twee 
weken een sanctie bekend maken.  
6.3.c.: Bij overtredingen van het onder 3.1.a. - 3.1.b. – 4.1.b. – 4.3.e. en 5.1.d. gestelde zal 
zondermeer royement van het lid volgen.  
6.3.d.: Bij overtredingen van het onder 3.1.a gestelde en als een lid/persoon karper meeneemt uit 

het verenigingswater zal er aangifte gedaan worden bij de politie van verduistering danwel 
diefstal. 

 
 
Waarvan akte, 
 
De voorzitter,                                                           De secretaris, 
 
Hans Grandjean                                                        Jan Hoenselaar 
 
 



© Het is verboden deze reglementen te publiceren op welke media dan ook. 
HSV 't Goor 
Horssen. 
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