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Visreglement – 1 januari 2023 
 

Voor het vissen op het water in het havengebied van Watersportvereniging DE PEILER 
 

Vissen in havengebied van Watersportvereniging De Peiler is mogelijk voor vergunninghouders, leden en passanten onder de 
volgende voorwaarden: 
 
Voor passenten geldt dat zij zich hebben geregistreerd bij de havenmeester als passant, en de onderstaande voorwaarden die 
voor iedereen gelden zijn van toepassing. 
 
Voor de vergunninghouders geldt: 
 Het bestuur van Watersportvereniging de Peiler geeft toestemming middels het verlenen van een visvergunning voor het 

vissen in de haven van de vereniging. De vergunning wordt alleen afgegeven aan leden van watersportvereniging De Peiler 
met een boot. 

 Vergunninghouders hebben bij voorbaat toestemming om te vissen vanaf de hoofdsteigers gedurende de winterperiode van 1 
november tot 1 april, tenzij anders aangegeven door HBC of dienstdoende havenmeester (bijvoorbeeld bij onderhoud aan de 
steigers). 

 Iedere vergunninghouder heeft het recht 1 introducé mee te laten vissen. 
 Deze vergunning is verbonden aan het laatst goedgekeurde jachthavenreglement. De vergunninghouder verklaart kennis te 

hebben genomen van dit reglement. 
 Desgevraagd dient de vergunning getoond te worden aan leden van het bestuur, HBC, dienstdoende havenmeester of ander 

bevoegd gezag. 
 De HBC en dienstdoende havenmeester is namens het bestuur van de vereniging bevoegd tot: 

o de afgifte en intrekking van de vergunning, 
o de controle op naleving van de voorwaarden. 

 De vergunning wordt ingetrokken in die gevallen waarbij: 
o niet wordt voldaan aan wettelijke eisen inzake sportvissen, 
o de aanwijzigingen van de HBC of dienstdoende havenmeester niet worden opgevolgd. 

 De onderstaande voorwaarden die voor iedereen gelden zijn van toepassing. 
 
Voor iedereen gelden de volgende voorwaarden: 
 Bezit van een door de overheid vereiste vergunning (Nationale Vispas) in verplicht. 
 Men houdt zich aan de door de overheid gestelde bepalingen. 
 Het vissen alleen vanaf het eigen vaartuig geschieden. 
 De gevangen vis moet een minimum lengte hebben van 42 cm. 
 Er mogen niet meer dan vijf snoekbaarsen per persoon per visdag in het bezit van de vergunninghouder/visser zijn.    
 Gebruik van maximaal 3 hengels. 
 Leden, ligplaatshouders en passanten van De Peiler houden zich aan de voorwaarden van het Havenreglement. 
 Het schoonmaken van aasvisjes mag op de electrakasten, uitsluitend op door visser meegenomen snijplank waardoor geen 

schade of snijvuil op of aan electrakast kan worden toegebracht. Evt achterblijvende snijresten dienen door visser te worden 
opgeruimd. 

 Vissen mag vanaf de hoofdsteigers alleen na verkregen toestemming van de HBC. 
 Indien er vanaf de hoofdsteiger gevist wordt tussen boten, dan mag geen kunstaast worden gebruikt (geen werplood). 
 Vissen vanaf de vingersteigers is ten alle tijden verboden. 
 Elke vorm van beroepsmatig vissen, waarbij van winstbejag sprake is, is niet toegestaan. 
 In geval er een meningsverschil ontstaat beslist het bestuur. 


