
 

 

                  Vergunning en Vergunningsvoorwaarden nachtvissen 2020 

 

Bij het nachtvissen aan de visvijver ’t kleiveld” in Geulle is men verplicht zich te 

houden aan onderstaande bepalingen: 

           No. Nacht vergunning ________     No.Jaar vergunning ________ 

Algemeen: 

• Deze vergunning is alleen geldig in samen werking met de vijververgunning van HSV Geulle. Deze vergunning 
is geldig vanaf 1 januari 2020 t/m 31 dec 2020 en kost € 30. 

• Men dient 18 jaar of ouder te zijn en minstens drie aaneengesloten kalenderjaren lid te zijn van HSV Geulle 
en tevens goedkeuring van het bestuur te hebben. 

• De sportvisser dient zich te allen tijde te houden aan de vergunning voorwaarden van HSV Geulle en 
eventuele aanvullingen. 

• Met de nachtvisvergunning mag maximaal 24 uur achter elkaar worden gevist. Waarvan 1 nacht (ook in 
combinatie met meerdere plekken.) in de maanden okt. nov. dec. jan. feb. en mrt. 48 uur. 

• Optonics zijn bedoeld om geluid te produceren als er een vis wordt gehaakt. Dus bij alle andere 

activiteiten OPTONIC uit !!!!!!! 

• Zie vergunning voorwaarden jaarvergunning. 
 

 
Voorschriften: 
 

• Voer t.b.v. witvissers, maximaal 2 kg. kant-en-klaar voer, uitsluitend witte maden, casters, pieren of partikels. 
Voer t.b.v. karper vissers; maximaal 2 kg. boilies en 2 kg. kant en klaar voer, maden en casters, pieren en /of 
partikels. 

• Voor iedere visser is een onthaakmat verplicht om te gebruiken (min formaat 60 X 40 cm) bij het onthaken op 
de grond en schepnet. Karper vissers dienen ook in het bezit te zijn van een groot schepnet en clinic. 

• Vissers die overdag op de zgn. punt willen gaan vissen hebben te alle tijden voorrang met ingooien ten 
opzichte van vissers die bij de zgn. bank vissen. Deze dienen hun vis plek zo te verleggen dat de visser op de 
punt geen last van hun heeft. 

• Maximale werplengte is het midden van de vijver in beide richtingen (richtpunt hierbij is de denkbeeldige lijn 
van fontein naar beide oevers) 

• ’s nachts na 23.00 uur tot en met 1 uur voor zonsopkomst, mogen zich uitsluitend personen aan de vijver 
ophouden die in het bezit zijn van een nachtvergunning. Bij overtreding hiervan b.v. bezoek hebben van 
vrienden volgt inname van de vergunning. 

• Een niet ondertekende vergunning is niet geldig. 

• De vergunninghouder dient aan de waterkant in het bezit te zijn van de documenten die de wetgever heeft 
bepaald. 

 
Door ondertekening van de vergunning en deze vergunningsvoorwaarden verplicht men zich te houden aan 
bovenstaande voorwaarden en bepalingen van de vergunning van HSV Geulle, de Wet en de mededelingen in 
de mededelingen kast aan de nuuj keet. 
HSV Geulle behoudt te allen tijde het recht om vergunningen uit te geven en/of te weigeren aan personen. 
HSV Geulle is te allen tijde gemachtigd om vergunningen bij overtreding in te nemen. 
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