
Verenigingslijst van Viswateren  
HSV Groot Woudrichem. 

Het bestuur van HSV Groot Woudrichem te Woudrichem 
verklaart dat de houder van deze lijst mag vissen in de volgende 
wateren: 

 de Wiel in Almkerk 

 de Put aan de Omloop in Uppel 

 de Grachten in Woudrichem 

 de Wiel in Rijswijk 

 de Weenaerde in Giessen 

 
Het visrecht geldt van 01-01 t/m 31-12-2018 in combinatie met 
een geldige (jeugd)vispas van HSV Groot Woudrichem voor 
het vissen met max. 2 hengels en het wettelijk toegestane aas. 

 
Zie achterzijde voor nadere bepalingen! 
 
HSV Groot Woudrichem is aangesloten bij Fed. Alm & Biesbosch, 
Sportvisserij Zuidwest Nederland en Sportvisserij Nederland. 

 
Het wedstrijdrooster is verkrijgbaar bij het secretariaat of te zien 
op:http://hsvgrootwoudrichem.mijnhengelsportvereniging.nl/ 
 
Indien u één van de bepalingen in deze lijst overtreedt, wordt u 
geacht te vissen zonder toestemming (art. 21 Visserijwet). 
 
In bruikleen afgegeven aan: 

 
 
 
Naam houder (verplicht invullen) 

 
Opzegging van uw lidmaatschap dient te gebeuren voor 1 
oktober anders wordt het automatisch verlengd en bent u 
contributie verschuldigd. mail: ledenadministratie-GW@ziggo.nl 
 
Secretariaat: 
HSV Groot Woudrichem ,  
Postbus 39, 4284-ZG, Rijswijk 
mail: info@hsvgrootwoudrichem.nl  
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Bepalingen Verenigingslijst van Viswateren 
HSV Groot Woudrichem. 

U bent verplicht: 
-  u te houden aan de wettelijke bepalingen en de voorwaarden zoals 
vermeld in de lijsten van viswateren. 
-  u te houden aan de plaatselijk geldende parkeer- en verkeersregels. 
-  dit bewijs bij u te dragen en te tonen aan de controleur. 
-  het ter plaatse geldende hondenbeleid na te leven.   
 

Het is verboden: 
-  privé terrein te betreden of beplanting, oevers, afrastering te 
beschadigen. 
- hinder te veroorzaken, de natuur te vervuilen, open vuur te maken. 
- gekleurde maden/ kunstmatig gekleurde voeders te gebruiken. 
- karper en/of snoek in bezit te hebben of te vervoeren. 
- bewaarzakken en/of beunen te gebruiken. 
- vrij te vissen of aan de waterkant aanwezig te zijn 2 uur voor of tijdens 
een georganiseerde wedstrijd (check website!). 
- gebruik te maken van een vaartuig of vlot. 
- gebruik te maken van een "gewone" kampeertent of partytent. 
- te vissen op of het in bezit hebben van aal/paling. 

 
Aanvullende bepalingen “de Wiel” Almkerk. 
Nachtvissen en/of voorvoeren is het gehele jaar verboden. 
Het is verboden honden of andere dieren bij zich te hebben. 

 
Aanvullende bepalingen “Put aan de Omloop” Uppel. 
Nachtvissen is het gehele jaar toegestaan. 
Voorvoeren is verboden. 
Varen is toegestaan, mits niet mechanisch voortbewogen. 
Recreatief medegebruik door zwemmers/surfers is toegestaan. 

 
Aanvullende bepalingen “Fontein/IJsbaan Gracht” Woudrichem en 
"Weenaerde" Giessen. 
Nachtvissen is het gehele jaar toegestaan. 
 

Aanvullende bepalingen "Loevesteingracht" Woudrichem 
- visserij alleen van 1 uur voor zonsopkomst tot 2 uur na zonsondergang. 
- max. 1 hengel per persoon met een max. werpgewicht van 30 gr. 
- alleen weerhaakloze haken niet groter dan maat 10. 
- alleen systemen waarbij de vis makkelijk loskomt na lijnbreuk. 
- gebruik schepnet verplicht. 
- gevangen vis direct in hetzelfde water terug zetten. 
- verboden aas: ongekookte particles, smac of soortgelijke producten. 
- leefnet, voerboot, tent, gevlochten lijn of voorvoeren is verboden. 
 

Aanvullende bepalingen “de Wiel” Rijswijk 
Nachtvissen is het gehele jaar toegestaan. 
Vissen op zondag is verboden. 
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