
Verenigingslijst 

HSV DE VOORN 

Viswater 2019-2021 
 

http://devoorn.mijnhengelsportvereniging.nl    

Invullen met blokletters; 
NAAM:…………………………………. 

GEB: DATUM:…………… …………… 

ADRES:………………………………… 

WOONPLAATS: ……………………… 

HANDTEKENING: …………………… 

Het bestuur van hengelsportvereniging’ De Voorn’  te 

Dinxperlo verklaart dat de houder van deze lijst mag 

vissen in de wateren genoemd in deze lijst, mits hij / zij 

tevens een geldige VISpas van HSV de Voorn bezit én 

op verzoek kan tonen. 

 
Hengelsportvereniging De Voorn is gevestigd te Dinxperlo en 

telt circa 750 aangesloten sportvissers. De vereniging zorgt 

voor goede vismogelijkheden in Dinxperlo en omgeving. 

Hiertoe beschikt de vereniging over gehuurd viswater. Geeft 

voorlichting voor de jeugd. Organiseert zij diverse 

viswedstrijden en behartigt zij lokaal de belangen van de 

sportvissers. Openingstijden van ons clubhuis aan De Kolk 1 

7091 JJ.  ‘s Zondags van 10:00 tot 13:00 uur.  De 

mogelijkheid om informatie te winnen, verkoop van 

vergunningen. Gebruikte hengelspullen aan te bieden of te 

kopen, of een kopje koffie te nuttigen. De vereniging is 

aangesloten bij de federatie Midden Nederland en 

Sportvisserij Nederland. Tijdens de jaarlijkse 

ledenvergadering kunnen de leden beslissen over het beleid 

van de vereniging.  
 
 
 
 

http://devoorn.mijnhengelsportvereniging.nl/


 
Bepalingen Viswater:  

Het Blauwe Meer te Dinxperlo 
Algemeen 

1. Deze lijst is alléén geldig in combinatie met een geldige VISpas van HSV de Voorn op uw naam. 

2. U bent verplicht deze vergunning op verzoek van bevoegde controleurs of politie te tonen. 

3. Het is verboden vis mee te nemen 

4. Het is verboden paling in bezit te hebben. 

5. Het is verboden karper in het leefnet te bewaren, anders dan bij een door het bestuur goedgekeurde wedstrijd. 

6. Leefnet lengte minimaal 150 cm, doorsnee 30cm. 

7. Voer beperkt maximaal 500 gram per dag,  boilies maximaal 250 gram, gekleurd voer is verboden. 

8. Het is verboden schade aan oevers of beplanting aan te brengen. 

9. U dient onthakingsmateriaal binnen handbereik te hebben. 

10. Nachtvissen is alleen toegestaan, met een speciale vergunning. 

11. Slachtafval is verboden van 1 april tot Nationale Hengeldag. (de laatste zaterdag van mei.) 

12. Het is verboden te vissen aan het water als er een wedstrijd wordt gehouden.  

13. De sportvisser dient zich te houden aan de wettelijke bepalingen en de voorwaarden, zoals is vermeld het waterboekje  2019– 2021 

Sportvisserij Nederland. 

14. Iedere vorm van hinderen van zwemmers is verboden. 

15. Deze lijst op zich, geeft geen enkel recht. 

16. De sportvisser is persoonlijk aansprakelijk voor zijn handelingen. 

17. De gevangen vis dient onbeschadigd in hetzelfde water te worden teruggezet. 

Het is verboden: 

1) Afval op de visplaats achter te laten. 

2) De natuur te verstoren 

3) Hinder voor anderen te veroorzaken. 

4) Gekleurde maden te gebruiken. 

5) De gevangen vis te verkopen. 

6) Om een open vuur te stoken. 

Indien men één van de bepalingen in deze lijst overtreedt, wordt men geacht zonder toestemming te vissen (art. 21 Visserijwet). 

 

Opzegging van het lidmaatschap dient te gebeuren voor 1 oktober bij de secretaris, anders wordt het lidmaatschap automatisch 

met een jaar verlengd en is men contributie voor dat jaar verschuldigd.  

Mag ook via website of Voor het uitvoeren van haar activiteiten heeft de vereniging vrijwilligers nodig. Mocht u geïnteresseerd zijn, dan 

kunt u zich opgeven bij de secretaris. 

 

Deze Lijst van Viswateren is alleen geldig in combinatie met een voor dat het jaar geldige VISpas van HSV DE VOORN te Dinxperlo 

Geldig:van 1 januari t/m 31 december van het jaar voor het vissen met max. 2 hengels en alle wettelijk toegestane aassoorten 

 

Wijziging adresgegevens doorgeven aan: S Huls, De Pas 25  7091 VR Dinxperlo Telefoon: 06-13689029. 

E-mail: Voorn2015@outlook.com 

Of via www.mijnsportvisserij.nl 

 

 

In 2018 is de vijver in het Welinkbos aan de vergunning toegevoegd, u mag daar met ten hoogste 1 hengel vissen. Het water is met name 

bedoeld voor jeugdleden en mindervaliden. U dient de regels in het Welinkbos te volgen. Hier mag u ‘s nachts niet vissen . 

https://www.mijnsportvisserij.nl/

