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SCHRIFTELIJKE TOESTEMMING 2014
Behorende bij het lidmaatschap van een der bij de Federatie
De Alm en Biesbosch aangesloten hengelsportverenigingen.

Opgericht 1 juni 1962 en koninklijk goedgekeurd.

De Federatie van Hengelsportverenigingen de Alm en Bies bosch, 
rechthebbende op het visrecht in de wateren in deze toestemming 
genoemd, verleent onder nader te vermelden voorwaarden 
en met in achtneming van de Visserijwet, toestemming aan het 
lid van de hieronder met een verenigingsstempel  aangegeven 
 vereniging, te vissen met maximaal twee (2) hengels. Deze toe-
stemming geldt voor het tijdvak van 1 januari 2014 tot en 
met 31 december 2014 met inachtneming van alle beperkin-
gen en be palingen, welke door de Visserijwet dan wel door de 
Federatie aan deze toestemming zijn verbonden.

 Handtekening Verenigingsstempel van een bij de
 toestemminghouder: Federatie De Alm en Biesbosch
  aangesloten hengelsportvereniging.

LET OP !!
Deze toestemming is uitsluitend geldig in combinatie met een geldige 
VISpas van een hengelsportvereniging, die is aangesloten bij 
Federatie de Alm en Biesbosch en wanneer U hierboven Uw hand-
tekening heeft geplaatst.
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De Alm
en Biesbosch

Federatie van Hengelsportverenigingen

SCHRIFTELIJKE TOESTEMMING 2020
Behorende bij het lidmaatschap van een der bij de Federatie  
De Alm en Biesbosch aangesloten hengelsportverenigingen. 

Opgericht 1 juni 1962 en koninklijk goedgekeurd.

De Federatie van Hengelsportverenigingen de Alm en Biesbosch, 
rechthebbende op het visrecht in de wateren in deze toestemming 
genoemd, verleent onder nader te vermelden voorwaarden en met 
in achtneming van de Visserijwet, toestemming aan het lid van de 
 aangesloten vereniging, te vissen met maximaal twee (2) hengels. 

Deze toestemming geldt voor het tijdvak van 1 januari 2020 
tot en met 31 december 2020 met inachtneming van alle 
 beperkingen en bepalingen, welke door de Visserijwet dan wel 
door de Federatie aan deze toestemming zijn verbonden.

LET OP!!

Deze toestemming is uitsluitend geldig in combinatie met een 
 geldige VISpas van een hengelsportvereniging, die is aangesloten 
bij Federatie de Alm en Biesbosch en de houder zijn  handtekening 
heeft geplaatst.

Handtekening 
 toestemminghouder
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1. Deze toestemming wordt in bruikleen afgestaan en is strikt 
 persoonlijk. Zij blijft eigendom van de Federatie en kan te allen 
tijde worden ingetrokken. 

2. Onbekendheid met de bepalingen in deze toestemming is geen 
 verontschuldiging bij gepleegde overtredingen. 

3. Bij overtreding van het reglement of de bepalingen wordt men 
geacht zonder toestemming te vissen en kan dit leiden tot 
 proces-verbaal, alsmede intrekking van de toestemming. 

4. Voor het houden van wedstrijden dient vooraf schriftelijk 
 toestemming te worden gevraagd aan en te zijn verleend door 
het bestuur van Federatie de Alm en Biesbosch. 

5. Indien bij controle op eerste aanvraag de VISpas en/of deze 
toestemming niet kan worden getoond, wordt men geacht 
zonder  toestemming te vissen. 

6. De federatie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid 
voor  ongevallen of geleden schade op of aan haar wateren 
 opgelopen en hoe dan ook ontstaan. 

7. Voor leden van een bij Federatie de Alm en Biesbosch 
 aangesloten hengelsportvereniging zijn een beperkt aantal 
ligplaatsen voor  visboten beschikbaar aan de aanlegsteiger 
 Bakkerskil. 
 
Informatie hierover bij de beheerder de heer L. Branderhorst  
tel. 0183-402545 / 06-80040990 
of via de website www.federatiealmenbiesbosch.nl 

8. Meld visstroperij tijdens kantooruren met Sportvisserij Zuid 
West Nederland tel. 0619971139 en/of via het landelijk meld-
punt visstroperij www.sportvisserijnederland.nl
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SPECIALE BEPALINGEN
1. Het gebruik van gekleurde maden en gekleurde  lokvoeders is 

 verboden.
2. Voorvoeren is verboden
3. Witvis

• Op het meenemen van witvis zijn uitsluitend de wettelijke 
 bepalingen van toepassing.

4. Roofvis
• Het is verboden snoek mee te nemen, dan wel in het bezit te 

 hebben. Gevangen snoek dient onverwijld in hetzelfde water 
te worden teruggezet.

• Per visdag mag men niet meer dan 2 snoekbaarzen 
 meenemen c.q. in bezit hebben, niet groter dan 70 cm.

• Gevangen snoekbaars groter dan 70 cm dient onverwijld in 
hetzelfde water te worden teruggezet.

5. Aal
• Het is verboden aal mee te nemen, dan wel in het bezit te 

hebben. Gevangen aal dient onverwijld in  hetzelfde water te 
worden  teruggezet

VISRECHTEN
1. Alle hoofdwatergangen en nevenwatergangen van het waterschap 

Rivierenland, gelegen in de  Noordwaard, Oostwaard en het Land 
van Altena. 
 
Voor looprechten zie het vermelde onder Algemene Bepalingen (III).

2. De wiel (zgn.Tol), aan de  noordzijde van de Uppelsedijk, nabij fort 
Altena.

3. De gracht van het fort Altena aan de Uppelsedijk.

4. De gemeentelijke wateren van de gemeente Altena,  voorzover in 
eigendom van de gemeente en gelegen in de  woonkernen Almkerk, 
Andel, Giessen, Rijswijk, Uitwijk, Uppel, Waardhuizen en Woudrichem.  
Uitgezonderd hiervan zijn: de hoofd- en ravelijnsgrachten 
Woudrichem, de grote en kleine vijver Almbos te Giessen, de 
vijver De Wiel te Rijswijk en de put De Omloop te Almkerk.

5. De gemeentewateren Altena, voorzover in eigendom van de 
gemeente en gelegen in de woonkernen van Werkendam,  Sleeuwijk, 
Nieuwendijk, Dussen en Hank.
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LET OP: de viswateren zijn uitsluitend toegankelijk, voor zover direkt  vanaf 
de openbare weg bereikbaar. Het betreden van aan het water liggende 
privé-eigendommen (tuinen e.d.) van derden is uitdrukkelijk verboden. 
Auto’s dienen op de daarvoor bestemde plaatsen te worden geparkeerd.

VERBODEN VISPLAATSEN VOOR TOESTEMMINGHOUDERS
Het is ten aanzien van de hiervoor omschreven wateren verboden te vissen:

 - in het gebied rond het gemaal Hagoort, binnen een straal van 250 
meter van het kunstwerk;

 - in het gebied rond gemaal Altena Robijns Wiel, binnen een straal van 
250 meter van het kunstwerk;

 - in het gebied rond de eendenkooi bij de Midgraaf (het gebied is met 
borden aangegeven).

 - binnen een afstand van 10 meter van stuwen, bruggen en gemalen.

ALGEMENE BEPALINGEN VOOR TOESTEMMINGHOUDERS
I. Onverminderd zijn verplichting tot naleving van de bepalingen van 

de Visserijwet alsmede de algemene voorwaarden van de VISpas 
dient de toestemminghouder met de hierna genoemde  voorwaarden 
rekening te houden:

a. Het nachtvissen is uitsluitend toegestaan voor de wateren welke 
direct vanaf de openbare wegen bereikbaar en toegankelijk 
zijn. Gronden van aangrenzende eigenaren mogen dus niet 
worden betreden!

b. Vanaf de laatste zaterdag in mei tot 1 april van het jaar 
daaropvolgend mag worden gevist met twee (2) hengels, geaasd 
met een dood visje, een stukje vis, dan wel enig kunstaas. Het 
vissen met een kunstvlieg kleiner dan 2,5 cm is het gehele jaar 
 toegestaan. Bij het vissen met vis als aas is het gebruik van de 
takel en/of dreg toegestaan.

c. Het vissen vanuit een visboot in de Bakkerskil is alleen toegestaan 
mits daartoe voor het aanmeren van de visboot een ligplaats is 
ingenomen aan de aanlegsteiger van de federatie.

d. Zodra deze toestemming wordt ingetrokken, moet deze 
 onmiddellijk worden ingeleverd bij de secretaris van Federatie de 
Alm en  Biesbosch.

e. Deze toestemming, VISpas, leefnet of vistas moet bij controle 
onverwijld ter inzage worden afgeven aan de voor de controle 
belaste ambtenaren, alsmede aan personen, die door het  bestuur 
voor het uitoefenen van controle zijn aangewezen en zich als 
zodanig legitimeren.
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II. De houder van de toestemming is persoonlijk aansprakelijk voor zijn 
handelingen.

III. Langs de watergangen heeft de federatie van slechts enkele 
 eigenaren looprechten verkregen. Het verdient aanbeveling ter 
plaatse te informeren of U de aangrenzende gronden mag betreden. 
Dit looprecht geeft dan slechts recht tot het betreden van de 
 weilanden en bouwlanden voorzover dit nodig is voor het  uitoefenen 
van de hengelsport. Kamperen en zonnebaden is verboden. Het 
is ten strengste verboden paden door het riet te maken naar het 
viswater.

IV. Visboten mogen uitsluitend met ontheffing van de federatie worden 
gemeerd op de door of vanwege het Dagelijks Bestuur van het 
waterschap “Rivierenland” aan te geven plaatsen. Het is toegestaan 
een vaartuig  mechanisch voort te bewegen, uitsluitend met behulp 
van een elektrische voortstuwingsinstallatie (buitenboordmotor) met 
een maximum voortstuwingsvermogen van 105 lbs = 4.5pk. Het 
gebruik van  bellyboats is verboden.

V. De in- en uitstapvoorzieningen ten behoeve van de  kanoroute 
 mogen niet worden gebruikt voor het uitoefenen van de  hengelsport.

VI. Het Bestuur van de federatie, alsmede een ieder, aan wie krachtens 
deze machtiging toestemming tot vissen is verleend, is gehouden 
alle door of vanwege het Dagelijks Bestuur van het waterschap 
 Rivierenland te geven aanwijzingen, welke strekken tot  behartiging 
van het waterschaps belang, onmiddellijk op te volgen. Alle 
 aanwijzingen die gegeven worden door het bestuur van  Federatie 
de Alm en Biesbosch, overheidsambtenaren, landeigenaren of 
 pachters en controleurs van de federatie. de Alm en Biesbosch 
moeten  onmiddellijk worden opgevolgd. Wordt aan hun eerste 
verzoek geen gevolg gegeven, dan volgt onmiddellijk  intrekking van 
deze  toestemming en royement.

VII. In de wateren van de federatie mag, zodra er ijs aanwezig is, niet 
meer worden gevaren. Bijten mogen uitsluitend worden gehakt 
buiten de uitgezette ijsbanen en dienen duidelijk gemarkeerd te 
worden.

VIII. Het verrichten van enige handeling aan de in de watergangen 
 aanwezige stuwen is verboden.
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Iedere sportvisser is verplicht onregelmatigheden die aan het viswater 
voorvallen bij het bestuur te melden, zelf maatregelen te nemen en de 
persoon(en) te wijzen op hun gedrag.

Onverminderd de aansprakelijkheid voor de door de houder van de 
toestemming veroorzaakte schade, is het op straffe van intrekking 
van de schriftelijke toestemming verboden tot:

1. Het betreden van hooiland, tuingrond of akkers zonder dat daarvoor 
toestemming is gegeven.

2. Het beschadigen van oevers, beplanting, gewassen of afrasteringen.

3. Het niet sluiten van hekken of poorten.

4. Het bij zich hebben van een of meer honden, uitgezonderd blinde-
geleidehonden.

5. Het plaatsen van tenten en bivy’s.

6. Het medewerken aan of gelegenheid geven tot het vissen zonder de 
vereiste toestemming door derden.

7. Het onbevoegd in het bezit hebben van ondermaatse vis of het in 
bezit hebben van meer vis dan wettelijk of reglementair is toegestaan;

8. Het vissen met meer dan 2 hengels. De afstand tussen de 2 
hengels mag ten hoogste 5m bedragen. De lijn moet zoveel 
mogelijk haaks ten opzichte van de oever, dus recht vóór de 
hengel, in het water liggen.

9. Het verkopen van gevangen vis.

10. Het hinderen of beledigen van vissers of andere personen aan het 
viswater.

11. Het overtreden van verbodsbepalingen inzake het betreden van of 
vissen nabij kunstwerken.
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12. Het bedreigen van controleurs, bestuursleden of andere  hengelaars.

13. Het verontreinigen van oevers, terreinen en wateren, het opzettelijk 
en in ernstige mate beschadigen van eigendommen van derden, 
zoals taluds, sluizen, bruggen en kunstwerken.

14. Het zich bevinden op taluds van de watergangen.

15. Het zonder ontheffing hebben van een vaartuig in de in deze 
 toestemming genoemde wateren.

16. Het vissen met andere dan wettelijk geoorloofde sportvistuigen en 
voorzover hiervoor toestemming is verleend.

17. Het niet onmiddellijk inleveren van de uitgereikte toestemming na 
opvordering door of vanwege het federatiebestuur.
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WEDSTRIJDEN

1)  Seniorenwedstrijd (vrije hengel)
De seniorenwedstrijd (vrijhe hengel) van Federatie de Alm en 
 Biesbosch zal onder voorbehoud op zaterdag 2 mei 2020 worden 
 gehouden. Wedstrijdwater Kanaal van Steenenhoek. Aanvang wed-
strijd: 09:00 uur. Einde wedstrijd: 14:00 uur. Inschrijfgeld: € 10,00. In-
schrijflocatie: NTB. Inschrijven bij de eigen secretaris tot 29 april 2020.

2)  Seniorenwedstrijd
De seniorenwedstrijd van Federatie de Alm en Biesbosch zal onder 
voorbehoud op zaterdag 4 juli 2020 worden gehouden in een nader 
te bepalen water

Aanvang wedstrijd: 08.00 uur. Einde wedstrijd: 11.00 uur.

Er wordt gevist in vijf vakken op punten en gewicht. Iedere aan-
gesloten hengelsportvereniging kan één of meerdere korpsen 
afvaardigen om aan deze wedstrijd deel te nemen. Inschrijven 
tot uiterlijk 27 juni 2020 bij het bestuur van de eigen vereniging.  
Het inschrijfgeld is € 5,–.

De loting zal plaatsvinden in een nader te bepalen locatie van 
06.30 uur tot 07.15 uur. Na afloop van de wedstrijd zal daar ook de 
 prijsuitreiking plaatsvinden.

3)  Koppelwedstrijd senior-junior
De federatieve koppelwedstrijd senior-junior wordt gehouden op 
woensdag 27 mei 2020. Het wedstrijdwater is in de dorpsvijvers te 
Hank.
Aanvang wedstrijd: 13.30 uur. Einde wedstrijd: 15.30 uur. 
Er wordt gevist op gewicht en bij voldoende deelname in meerdere 
vakken. Inschrijven tot uiterlijk 20 mei 2020 bij het bestuur van de 
eigen vereniging. Het inschrijfgeld is € 5,- voor de senioren en gratis 
voor de junioren. 
De loting vindt plaats in “Het Uivernest” Kerkstraat 9 te Hank van 
11.30 uur tot 12.30 uur. Na afloop van de wedstrijd zal hier ook de 
prijsuitreiking plaatsvinden.

4)  Jeugdwedstrijd t/m 17 jaar
De federatieve Jeugdwedstrijd wordt gehouden op zaterdag 20 juni 
2020. De jeugdleden ontvangen van hun bestuur nader bericht over 
deze wedstrijd.
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ALFABETISCHE LIJST VAN VISSOORTEN, 
MET HUN IN NEDERLAND GELDENDE WETTELIJKE MINIMUMMAAT

Baars ........................................................................................... 22 cm
Barbeel ........................................................................................ 30 cm
Beekforel ..................................................................................... 25 cm
Beekridder ................................................................................... 25 cm
Bot ............................................................................................... 25 cm
Bronforel ...................................................................................... 25 cm
Griet ............................................................................................. 30 cm
Harder.......................................................................................... 20 cm
Heek ............................................................................................ 30 cm
Kabeljauw .................................................................................... 36 cm
Makreel ........................................................................................ 30 cm
Meun (kopvoorn) ......................................................................... 30 cm
Regenboogforel ........................................................................... 25 cm
Rivierforel .................................................................................... 25 cm
Schar ........................................................................................... 23 cm
Schartong .................................................................................... 25 cm
Schelvis ....................................................................................... 30 cm
Schol............................................................................................ 27 cm
Serpeling ..................................................................................... 15 cm
Sneep .......................................................................................... 30 cm
Snoek .......................................................................................... 45 cm
Snoekbaars ................................................................................. 42 cm
Tarbot .......................................................................................... 30 cm
Tong ............................................................................................ 24 cm
Tongschar.................................................................................... 25 cm
Vlagzalm ...................................................................................... 35 cm
Winde .......................................................................................... 30 cm
Witje ............................................................................................. 28 cm
Wijting .......................................................................................... 30 cm
Zalm ............................................................................................. 40 cm
Zeebaars ..................................................................................... 42 cm
Zeeforel ....................................................................................... 40 cm
Zeelt............................................................................................. 25 cm
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Aangesloten verenigingen bij de Federatie De Alm en Biesbosch
HSV De Bergse Maas, Genderen .....................www.debergsemaas.nl
HSV De Vrolijke Vissers, Hank................... www.vrolijkevissershank.nl
HSV Het Palingparadijs, Nieuwendijk............ www.hetpalingparadijs.nl
HSV Het Loze Vissertje, Dussen ................ www.hsvhetlozevissertje.nl
HSV De Biesbosch, Werkendam.....................www.hsvdebiesbosch.nl
KEHV de Ruischvoorn, Tilburg ....................www.ruischvoorn-tilburg.nl
HSV Visscherslust, Waalwijk ......................... www.hsv-visscherslust.nl
HSV Groot Woudrichem .......................... www.hsvgrootwoudrichem.nl

ZEER BELANGRIJK!

De bovengenoemde toestemming bekrachtigt een zeer kostbare gunst 
aan U als hengelsportliefhebber in het bijzonder en aan de hengelsport in 
het algemeen. Houdt U zich daarom in alle opzichten aan de  bepalingen 
en realiseert U zich dat overtreding van de bepalingen zal leiden tot 
 schorsing of royement.

H. Embregts H.J. van Balkom
Secretaris Voorzitter

Tel. 013-5711332 Tel. 0162-402446
Mob. 06-40418712 Mob. 06-25161243

e-mail: secretaris@federatiealmenbiesbosch.nl
Internet: www.federatiealmenbiesbosch.nl
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Aan de botensteiger in de Bakkerskil bij Kijfhoek zijn een beperkt aantal
aanlegplaatsen beschikbaar.
Voor een bedrag van € 45,00 kunt u het gehele jaar over een eigen 
ligplaats beschikken aan het mooiste stukje viswater van de binnendijkse 
Biesbosch.
Voorwaarde is dat u lid dient te zijn van een bij Federatie de Alm en 
 Biesbosch aangesloten hengelsportvereniging.
Het is voor ligplaatshouders in de Bakkerskil toegestaan, een vaartuig 
mechanisch voort te bewegen, uitsluitend met behulp van een  elektrische 
voortstuwingsinstallatie (buitenboordmotor) met een maximum 
 voortstuwingsvermogen van 105 lbs = 4.5pk.

Informatie bij de beheerder de heer L. Branderhorst
Telefoon 0183 402545 / 06-80040990 of via de website   
www.federatiealmenbiesbosch.nl
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De Makers vanFeestelijke kaartjes

     De KaartjesMakers
 voor al uw kaartjes

www.dekaartjesmakers.nl

Printen Drukken Digitaliseren 
www.dagservice.nl

Repro & Grafisch

Dagservice en DeKaartjesMakers Tel 0184-630455
info@dagservice.nl / info@dekaartjesmakers.nl
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