
  Vergunningsvoorwaarden 2021 
 
 Bij het vissen in visvijver “’t Kleiveld” in Geulle is men verplicht zich te  
 houden aan de onderstaande voorwaarden en bepalingen. 
 

1. Auto’s, motoren e.d. dienen op de daarvoor bestemde plaatsen op het parkeerterrein 
gestald te worden. Parkeren aan of langs de Broekveldweg is voor vissers NIET 
toegestaan. Fietsen en bromfietsen t.b.v. trekken van viskar mogen slechts aan de hand meegevoerd worden.! 

2. Gevist mag worden met een geldige vergunning van één uur vóór zonsopkomst tot maximaal twee uur na 
zonsondergang. Doch ten hoogste tot 23.00 uur ook al staat de visserijwet een langere tijd toe. 

3. Nachtvissen is NIET toegestaan (zie ook punt 2.). tenzij de speciale nachtvisvergunning van HSV Geulle in het 
bezit is. De nachtvergunning is geldig van 1 januari 2021 t/m 31 dec 2021. 
Gevangen vis dient onmiddellijk te worden teruggezet, met uitzondering van : 
snoekbaars groter dan 42 cm. en baars groter dan 22 cm. Indien men eerdergenoemde vissen ter consumptie wil 
meenemen dan moet deze onmiddellijk na de vangst op een weidelijke manier worden gedood. 

4. Het is NIET toegestaan: 

• te voeren of te vissen met aardappel, aardappelproducten, alle vormen van tijgernoten, kunstmatig 
gekleurde stoffen of meststoffen, melk producten en kokos melk. 

• drijvend voer te gebruiken en/of te drijvend te vissen, 

•  te voeren m.b.v. vaartuigen (zogenaamde voerbootjes)  

• om voercampagnes te houden, 

• te vissen met méér dan 2 hengels, 

• schade toe te brengen aan de vissen, de aanwezige dieren, de beplanting, het viswater, de oevers of de 
voorzieningen, 

• een open vuur te maken, of te barbecueën,  

• méér dan 2 kilo kant-en-klaar voer bij zich te hebben aan de vijver, 

• om te vissen met gekleurde (rode) maden, 

• het vispad te blokkeren, uitgezonderd het afsteken van vaste hengels, 

• een tent met grondzeil op te zetten en/of te gebruiken, of een paraplu met zijflappen op de aangegeven 
plaatsen, buiten het karp gebied . Wandel paden ten aller tijden vrij houden. 

• een leefnet of bewaarzak te gebruiken met uitzondering  bij officiële wedstrijden. 

• de orde en rust te verstoren door luidruchtig gedrag of muziek te maken met radio’s en andere muziek- of 
geluidproducerende apparatuur, 

• de hengel(s) waarvan het aas in de vijver ligt, onbemand achter te laten, 

• honden te water te laten of los te laten lopen. 
5. Iedere visser dient een geschikte onthaakmat te gebruiken en een deugdelijk schepnet. 
6. Overtollig aas en visvoer in het water gooien en niet in de afvalbak, materiaal, snoer, etc. moet worden opgeruimd 

in de afvalbakken. Dode vissen horen NIET in de afvalbak, deze mogen in de stuiken ( zijn binnen 24 uur ) 
opgeruimd , of begraven . Vissnoer direct opruimen, er kunnen dieren in verstrikt raken, 

     7.    U dient recht vooruit te vissen, enigszins in de richting van het middelpunt van de vijver. Andere vissers mogen in 
            geen geval gehinderd worden. 
     8.    Aan politie en/of bestuursleden en/of controleurs van HSV Geulle dienen op eerste verzoek de documenten en/of  
            de inhoud van de vis tas of kist etc. getoond te worden. 
     9.    Overtreding van de visserijwet of van deze voorwaarden en bepalingen kan schorsing en/of royement tot gevolg 
            hebben.  Bij het niet naleven van de visserijwet, voorwaarden en bepalingen wordt u geacht te vissen zonder  
            vergunning, 
     10.  Waar deze voorwaarden of bepalingen niet in voorzien, dient te worden gehandeld overeenkomstig de visserijwet, 
     11.  De houder van deze vergunning vrijwaart HSV Geulle van alle aansprakelijkheid, in en buiten rechte, terzake van  
            schade, ongevallen en molest, 
     12.  Karper vissen gebeurt ten alle tijden met een haakje zonder weerhaak of met plat geknepen weerhaakje.   
     13.  Vissen met katapult is toegestaan mits deze alleen wordt gebruikt voor het voer naar de vis-plek te brengen, 

      Misbruik hiervan ( naar elkaar of op dieren rond de vijver wordt bij constatering bestraft met royement ) 
Bij het vissen in de vijver van HSV Geulle dient men in het bezit te zijn van een vijververgunning i.c.m. deze 
ondertekende vergunning voorwaarden en men dient deze op verzoek te tonen. Men dient de vergunning en deze 
voorwaarden bij zich te hebben. 
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Vismogelijkheden aan de vijver 
 
 
 

              

 
 
 
 

Vanaf plek 4 t/m 30 is karper vissen toegestaan. 
 
De invalidenplekken zijn voorbehouden om te vissen door invaliden over de korte 
afstand van vanaf nummer 35 naar nummer 1. Achter de houten  afscherming 

 
 
 
 
 

Vergunning verkoopdagen voor de vergunning voor  
het jaar 2022 zijn op  11 dec en 18 dec 2021. 
 
 
Met het kopen van de vergunning en het ondertekenen van deze voorwaarden geeft U  
het bestuur van HSV Geulle toestemming om de gegevens te verwerken en te gebruiken.in hun administratie. 

 


