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Beperkte lijst van viswateren Hengelsportvereniging Oosterschelde 2019
Alleen geldig in combinatie met een week,- en eilandjeugdvergunning van HSV Oosterschelde
2018, deze lijst vormt samen met uw vergunning de schriftelijke vergunning, welke u bij
controle dient te overleggen.
De Hengelsportvereniging Oosterschelde verleent hierbij toestemming aan vergunninghouder
om met ten hoogste 2 hengels (eilandjeugdvergunning 1 hengel) te vissen in de onderstaande
wateren, met in achtneming van de visserijwet, de hieronder vermelde algemene bepalingen en
de vermelde beperkingen.
1.Visvijver aan de Hofweg te Oosterland
2.Eendenvijver gelegen aan de Schoolstraat te Nieuwerkerk
3.Schouwse Vaart achter de Leverdijk Vanaf de Rijksweg N59 tot aan de Hoeveweg.
4.Ronde Weel te Zierikzee
5.Noorderpolder te Zierikzee toegestaan vissen tot 23.00 uur echter zonder geluid makende
beetverklikkers.
6.Grachten rond Zierikzee
7.Varreput te Zierikzee
9.De grachten in Brouwershaven aan de Spuiweg.
Algemene bepalingen
Het is in de bovenstaande wateren toegestaan te vissen vanaf één uur voor zonsopgang tot ten hoogste één
uur na zonsondergang, nachtvissen is dus niet toegestaan. Er wordt gerekend met de tabel aan de
achterzijde van deze lijst. Voor het water onder 5 geldt een uitzondering die achter het water is vermeld.
Het is ten allen tijde verboden om vis mee te nemen of te doden, gevangen vis dient vis direct
onbeschadigd terug gezet te worden in hetzelfde water.
Het is niet toegestaan om hengels onbeheerd achter te laten.
Alleen elektrische verlichting is toegestaan, open vuur en barbecues zijn niet toegestaan.
Wedstrijden:
Op verzoek van de wedstrijdleiding van HSV Oosterschelde dient men het wedstrijdparcours vrij te maken.
Tijdens door de vereniging georganiseerde wedstrijden kan van de tijden t.a.v. nachtvissen worden afgeweken.
Vissen met kunstaas of dood aas op snoek:
Jeugdleden mogen alleen onder begeleiding van een senior lid met kunstaas en of dood aas op snoek vissen.
Ervaren vissertjes mogen hier in overleg met de controleur van afwijken.
Aanwijzingen van de controleur dienen direct te worden opgevolgd. In geval van overtreding is de controleur
gerechtigd de vispas en lijst van viswateren in te nemen.
Wie zich niet aan bovenstaande regels houdt, wordt geacht zonder vergunning te vissen. (artikel 21
visserijwet)
Zie voor informatie, adressen en telefoonnummers: www.hsvoosterschelde.nl.

