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Verenigingslijst van Viswateren 2016-2017-2018 
 
Het bestuur van hengelsportvereniging `t Wachtertje Klundert verklaart dat de houder van deze lijst 
mag vissen in de wateren genoemd in deze lijst, mits hij/zij tevens bezit en kan tonen een geldige 
VISpas van de vereniging. De VISpas is tevens het lidmaatschapsbewijs van de vereniging. Over de 
VISpas leest U meer op www.vispas.nl of per telefoon aan Sportvisserij Nederland op nummer 0900-
2025358 ( 35ct p/m) Deze lijst is goedgekeurd door de Algemene Leden Vergadering van 22 februari 
2013. Wijzigingen voorbehouden per kalenderjaar kunnen wijzigingen doorgevoerd worden. 
Reclamering hierop is mogelijk via de secretaris en zal in de eerstvolgende ALV behandeld worden. 
 
Verenigingsinformatie 
K.H.S.V.`t Wachtertje is gevestigd te Klundert en telt ruim 270 aangesloten sportvissers. De vereniging zorgt voor 
goede vismogelijkheden in Klundert. Hiertoe beschikt de vereniging over eigen viswateren, verzorgt zij jaarlijks 
wedstrijdcompetities voor junioren en senioren, organiseert zij diverse andere activiteiten en behartigt zij lokaal de 
belangen van sportvissers. Daarnaast organiseert de vereniging jaarlijks een bootcompetitie op de 
Oosterschelde. De hengelsportvereniging is aangesloten bij de Federatie van hengelsportverenigingen Zuidwest 
Nederland. Tijdens de jaarlijkse ledenvergadering kunnen de leden beslissen over het beleid van de vereniging. 
Voor het uitvoeren van haar activiteiten heeft de vereniging vrijwilligers nodig. Mocht U geïnteresseerd zijn, neem 
contact op met de secretaris. Voor informatie kunt U terecht op http://wachtertje.mijnhengelsportvereniging.nl .  

 
Geldigheid 
Deze Lijst van Viswateren is alleen geldig met een geldige VISpas van de vereniging. Deze lijst is geldig van 1 
jan.2016 t/m 31 dec. 2018 voor het vissen volgens de Bepaling Verenigingslijst van Viswateren. 
 

Contributie, lidmaatschap en competitie 
Het jaarlijkse contributiebedrag wordt vastgesteld door de ledenvergadering. Contributie dient jaarlijks te worden 
voldaan voor 15 februari van ieder verenigingsjaar. Een verenigingsjaar is gelijk aan een kalenderjaar. 
Jeugdleden zijn leden in de leeftijd van 6 tot en met 13 jaar. Seniorleden zijn leden in de leeftijd van 14 tot 65 jaar. 
 Senior+ leden zijn leden in de leeftijd van 65 jaar of ouder. Peildatum voor het lidmaatschap is 1 januari van het 
betreffende kalenderjaar. Opzegging dient schriftelijk te gebeuren voor 1 oktober van een kalenderjaar bij de 
secretaris (sec-t-wachtertje@hotmail.nl)en ook bij de ledenadministratie bij Sport Visserij Nederland 
(ledenadministratie@vispas.nl )anders wordt het lidmaatschap automatisch met een jaar verlengd. Jeugd vanaf 
14 jaar kan met de seniorencompetitie meedoen zij hebben ook de keuze tot hun 18de in de jeugdcompetitie te 
blijven. Voor meer informatie over de diverse competities kunt U zich richten tot de diverse commissies of het 
bestuur. 
 

Lijst van Viswateren 
De wateren waarvoor K.H.S.V.`t Wachtertje het visrecht heeft en waarin leden van de vereniging mogen vissen: 
1.  De zuidelijke binnen- en buitengrachten, lopend van de Zevenbergseweg tot aan de woonwijk  
 Moye – Keene / Hoogstraat te Klundert. 
2. De waterpartij Het Balkengat, gelegen tussen Dennepad en de Houtzagerij te Klundert. 
3. De noordelijke binnen- en buitengrachten ( Verlaat en Toekomst), lopend van Schanspoort tot aan het 
 Von Kropfplein te Klundert. 
4. Het grachtendeel nabij Het Walletje te Klundert 
5. De Bottekreeck, lopend van de Molenberglaan / Zevenbergseweg tot aan de wallen bij de ·Verlaatstraat 

te Klundert. 
6. Rodenborg lopende vanaf Stavanger via Kristiaansand en Ingmar naar Oslo. 
7. Ravelijn lopende van de kruising ’t hoofd / ’t Ravelijn tot de kruising ‘t Ravelijn / Rondeel. 
8.  Sportvelden, wateren rondom zwembad en sportvelden.  
 

Algemene richtlijnen 
Als sportvisser bent U te gast in de natuur. Gedraagt U zich daar ook naar! Ga niet vissen in het riet, laat 
watervogels en andere dieren met rust en gooi geen spullen nodeloos in het water. Voer met mate. Ga zorgvuldig 
om met gevangen vis en zorg voor goed onthakingsmateriaal. Het is niet toegestaan gevangen vis te doden en 
mee te nemen. Dit in verband met visstand beheer. Op tal van plaatsen nabij het viswater staan afvalbakken U 
kunt daar Uw afval in deponeren. K.H.S.V. `t Wachtertje staat achter de stelling “Een beter milieu begint bij jezelf”. 
 

Meldpunten 

 Meldpunt stroperij: AID, tel. 045-5466230 

 Meldpunt vissterfte: Waterschap Brabantse Delta, tel 076-5641000 / 24u.per dag. 

 Meldpunt overige zaken: Secretariaat, sec-t-wachtertje@hotmail.nl of 06-53364553. 

 Meldpunt Sportvisserij Zuidwest Nederland/aanspreekpunt controle en handhaving: 
Mevr. R. de Jong 0168-691007 of 06-19971139 of rian@sportvisserijzwn.nl. 

 Verenigingscontroleur: Dhr. Jack Schoep 06-40459611 t-wachtertje@hotmail.nl  
 

http://www.vispas.nl/
http://wachtertje.mijnhengelsportvereniging.nl/
mailto:sec-t-wachtertje@hotmail.nl
mailto:ledenadministratie@vispas.nl
mailto:sec-t-wachtertje@hotmail.nl
mailto:rian@sportvisserijzwn.nl
mailto:t-wachtertje@hotmail.nl


   Klundertse Hengelsportvereniging ’t Wachtertje 
Secretariaat: De Flank 24, 4791 KP Klundert 

 

 

2 

Bepalingen Verenigingslijst van Viswateren 
Algemeen 
1. Deze lijst is alleen geldig in combinatie met een geldige VISpas. 
2. Deze lijst op zich geeft geen enkel recht. 
3.  De sportvisser dient zich te houden aan de wettelijke bepalingen en de voorwaarden zoals 
 vermeld in de verenigingslijst van viswateren en de gezamenlijke lijst van viswateren. 
4.  De sportvisser dient zich te houden aan de gedragscode welzijn vis te vinden in de 

gezamenlijke lijst van viswateren 2016-2017-2018.  
5. De sportvisser is persoonlijk aansprakelijk voor zijn handelingen. 
6.  De gevangen vis dient onbeschadigd in hetzelfde water te worden teruggezet. 
7.  De sportvisser dient zoveel mogelijk gebruik te maken van klaphekjes en 
 overstapplaatsen in de aanwezige hekwerken langs de hiervoor genoemde viswateren. 
8. In de hiervoor genoemde wateren mag door de houder van de VISpas worden gevist met 
 maximaal twee hengels ( welke ten hoogste zijn voorzien van twee stuks één, twee of drie 
 tandige haken) voorzien van alle wettelijk toegestane aassoorten ( Let op: ook het 
 voorhanden hebben, langs de waterkant, van meer dan twee volledig opgetuigde hengels is 
 verboden).  
9. Het vissen met een leefnet is alleen toegestaan als men voldoet aan de door Sportvisserij 
 Nederland opgestelde leefnet code. De basis regels zijn: diameter van  minimaal 40cm, 
 lengte van minimaal 2,5 meter, maaswijdte maximaal 6mm, knooploos gemaakt, van zacht 
 materiaal, voorzien van voldoende hoepels om het goed uit te leggen over de bodem. 
10. Aangewezen aassoorten zijn: Brood, aardappel, deeg, kaas, granen en zaden, worm, 

steurkrab, en insectenlarven zoals maden, vers de vase en nabootsingen daarvan mits niet 
groter dan 2,5cm. 

11.  De sportvisser dient zich te houden aan de hieronder aangegeven gesloten tijd. 
 Gesloten tijd:     Vissoort: 
 1 maart t/m laatste zaterdag in mei Snoek 
 1 april t/m 31 mei   Barbeel, kopvoorn en winde. 
 1 april t/m laatste zaterdag in mei Snoekbaars en baars 
 1 oktober t/m 31 maart   Beekforel 
 Geheel jaar    Meerval, zeeforel, zalm, elft, fint, kwabaal, serpeling,  
      Sneep, vlagzalm en zeeprik. 
 1 nov t/m 31 Jan en 1 mrt t/m 30 apr Rivierprik  
12.  Van 1 april tot en met de laatste zaterdag in mei geldt een verbod voor sommige aassoorten. 

Er mag in die periode niet gevist worden met: slachtproducten, een dood visje of stukje vis 
(ongeacht hoe groot) of enig kunstaas met uitzondering van vliegen kleiner dan 2,5cm. 
. 

Het is verboden: 
14. Gevangen aal/paling te doden en/of mee te nemen. Aal/paling dient levend te worden 
 teruggezet in het water waarin de vis is gevangen. Dit in het kader van het bescherm 
 programma aal/paling. 
15. Graskarper mee te nemen vanwege zijn speciale functie. Deze vissoort wordt uitgezet om 
 overtollige plantengroei in het water te beteugelen.  
16. Te voeren met chemische kleur en lokstoffen. 
17. Gekleurde maden te gebruiken als aas of door het lokvoer. 
18. Oeverbeplanting en beschoeiingen op enigerlei wijze te beschadigen. 
19.  Afval op de visplaats achter te laten. 
20. De natuur te verstoren. 
21.  Hinder voor anderen en omwonende te veroorzaken. 
22. Gevangen vis te verkopen. 
23. Gevangen vis te doden en mee te nemen voor consumptie. 
24.  Door de maat beschermde vis in het bezit te hebben. Voor minimum maten zie de website van 

Sportvisserij Nederland. Het in bezit hebben van ondermaatse baars is toegestaan in 
wedstrijdverband. 

Indien men één van de bepalingen in deze lijst overtreedt, wordt men geacht zonder toestemming te vissen (art. 21 
visserijwet).Let op!! Er wordt daadwerkelijk een aantal maal per jaar gecontroleerd door een, door K.H.S.V. `t 

Wachtertje aangestelde, verenigingscontroleur en boa. U bent verplicht mee te werken aan een controleverzoek.
    

 


