Verenigingslijst van viswateren H.S.V. “Ons Belang te
Het bestuur van hengelsportvereniging “Ons Belang” te Zutphen verklaart hierbij dat de houder van deze lijst van
viswateren mag vissen in de wateren zoals deze genoemd worden in deze lijst, mits men in het bezit is van een
geldige VISPAS van de vereniging.
De VISPAS is tevens het lidmaatschapsbewijs van de vereniging.
De sportvisser dient zich te houden aan de algemene voorwaarden, gebruik VISPAS en wettelijke bepalingen zoals
genoemd in de Gezamenlijke Lijst van Nederlandse Viswateren, uitgegeven door
Sportvisserij Nederland.

**************************************************

Viswateren:
A. De Vijver Waterkwartier:
Aan beide zijden voor zover toegankelijk, rondom de gehele Vijver.
Vanaf het eiland mag niet worden gevist. (Huizenkant is nachtvissen NIET toegestaan)
B. Grote Gracht:
Met het looprecht rondom de gracht.
C. Vispoortgracht:
Met het looprecht rond de gracht, voor zover toegankelijk. Het nachtvissen is verboden langs de Tadamastraat,
m.u.v. stuk naast Huis van Bewaring.
D. Hoofdgracht:
Met het looprecht aan de zijde van de Tadamastraat, Graat Ottosingel en de Berkelsingel, evenals het looprecht
aan de zijde van de Hobbemakade tussen het voetgangers bruggetje en de Larenbrug.
E. Slingerbosgracht:
Met het looprecht aan de zijde van de Coehoornsingel.
F. Kerkhofgracht: (Warnsveldseweg)
Met het looprecht aan de buitenzijde van de begraafplaats.
G. Afwatering bij Leestensedreef:
Aan beide zijde voor zover mogelijk.( Leesten-Oost / Rondeel)
H. Pompkanaal:
Aan beide zijden vanaf de sluis Hoofdgracht tot de afrastering bij het Gemaal.
I. De Hank in de Hoven:
Voor zover eigendom van de Gemeente Zutphen met het looprecht over een breedte van 3 mtr. vanaf de waterlijn.
J. Industriehaven:
Tot de uitmonding in de IJssel, met het looprecht aan beide zijden.
K. Marshaven:
Vanaf de wal.
L. Zandgat bij Reesinck:
Vanaf de wal. (Wegens werkzaamheden beperkt toegankelijk)
M. Afvoerbeek Vijver tot aan de Vierakkerlaak:
Voor zover toegankelijk aan beide zijden.
N. Retentie vijver langs de Elterweg:
De vijvers die aansluitend aan het terrein van de Penitentiaire inrichting (Grote gevangenis) zijn gelegen.
O. De Hanken:
Bij / onder nieuwe IJsselbrug (voor de voorwaarden zie www.onsbelangzutphen.nl)

Bijzondere verenigings – bepalingen (A)
Het is verboden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

Kleurstoffen te gebruiken in aas en voer;
Een meertandige haak te gebruiken, behalve bij twee soorten kunstaas, de plug en de lepel;
Het is verboden gevangen vis in de wateren van Ons Belang mee te nemen;
Met meer dan één hengel geaasd met een stukje of dode aasvis te vissen;
’s Nachts op de Jacob Damsingel te vissen met elektronische apparatuur;
Op Karper te vissen zonder in het bezit te zijn van een onthakingsmat;
Met een werphengel anders dan nagenoeg rechtuit te vissen;
Het is niet toegestaan om met een derde hengel een z.g. markeringspunt aan te brengen;
Met een levend aasvis te vissen op straffe van een onherroepelijke schorsing van een jaar;
Voor jeugdleden jonger dan 14 jaar zonder direct toezicht van een volwassene te vissenmet kunstaas, (Spinner, Plug, Twister, etc.)
Om karper in zijn of haar bezit te hebben;
Stenen of andere bestanddelen uit de kribben of beschoeiingen te verwijderen;
Te vissen vanaf kunstwerken, sluizen en bruggen e.d. ;
Wedstrijden te organiseren zonder daartoe door de vereniging verstrekte vergunning;
Het is verboden met meer dan 2 hengels te vissen in alle wateren van Ons Belang;
Een ieder is verplicht om zijn afval mee te nemen;

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17. Geen plaats te maken voor en door de vereniging georganiseerde en aangekondigde wedstrijd;
18. Een ieder is verplicht op een invalide visplaats cq. steiger te allen tijde plaats te maken voor een mindervalide visser;

LET OP !!! BIJ HET NIET NAKOMEN VAN DEZE VOORWAARDEN KAN EEN SCHORSING VOLGEN.

