BIJLAGE 1: VOORWAARDEN BEHORENDE BIJ DE SCHRIFTELIJKE TOESTEMMING OM TE VISSEN IN DE
WATEREN VAN DE GEMEENTE THOLEN
De houder van de schriftelijke toestemming (ST) dient zich te houden aan de hierna genoemde
voorwaarden en de wettelijke regels. De meest relevante wettelijke regels zijn opgenomen in de ST.
ALGEMEEN
1. De ST is strikt persoonlijk en mag niet worden doorgegeven aan derden.
2. In de wateren behorend bij deze ST mag door de houder van de ST worden gevist met maximaal
twee hengels (welke ten hoogste zijn voorzien van drie stuks één-, twee- of drietandige haken)
voorzien van alle wettelijk toegestane aassoorten.
3. Nachtvissen is niet toegestaan. Onder ‘nachtvissen’ wordt verstaan: vissen van twee uur na
zonsondergang tot één uur voor zonsopkomst.;
4. Voer niet overbodig en neem restanten voer mee terug naar huis.
5. Gevangen vis moet onbeschadigd in hetzelfde water worden terug gezet tenzij:
a. bestemd voor eigen consumptie (dan direct doden met een krachtige tik op de kop).
b. deze als aasvis wordt meegenomen. Voor aasvis groter dan 15 cm geldt een maximum van 10
stuks. Aasvisjes mogen levend worden meegenomen binnen de wettelijke regels (beschermde
soorten, gesloten tijden en minimum maten).
6. Gedragsregel meenemen aasvisjes:
a. Zorg voor voldoende zuurstof voor de visjes.
b. Voor gebruik doden.
c. Zet levende visjes alleen terug in het water van herkomst.
HET IS VERBODEN:
7. Meer dan 2 snoekbaarzen in het bezit te hebben, tenzij anders vermeld;
8. Aal mee te nemen. Alle gevangen aal/paling dient onmiddellijk in hetzelfde water te worden
teruggezet;
9. Op grond van deze ST aan viswedstrijden deel te nemen en/of viswedstrijden te houden. Voor het
organiseren van een wedstrijd dient de organisatie in het bezit te zijn van een schriftelijke
toestemming van Sportvisserij Zuidwest Nederland.
10. Op, aan of nabij het viswater meer dan 10 dode zoetwatervissen groter dan 15 cm in bezit te
hebben;
11. Handelingen te verrichten die zouden kunnen leiden tot verstoring, vernieling of beschadiging van
de natuur en/of andermans eigendommen of tot hinder voor anderen;
12. Zodanig te vissen dat (water)vogels het aas kunnen grijpen;
13. Vislijn en ander afval achter te laten op de visplaats. Bij het verlaten van de visplaats dient deze
schoon te zijn;
14. Particuliere terreinen en oevers zonder toestemming van de eigenaar te betreden, ook al heeft men
het recht om in het aanliggende water te vissen;
15. Kampvuur te maken of te barbequeën.
CONTROLE
Men is tijdens het vissen verplicht de ST inclusief bijlage 1 en één van de kaarten uit bijlage 2 waar de
vislocatie op aangegeven is, bij zich te hebben. Men dient de ST direct ter inzage af te geven aan
controleurs van een hengelsportvereniging, federatie en/of Sportvisserij Nederland, de politie of andere
opsporingsambtenaren. Aanwijzingen van hen (of van/namens de eigenaar) dienen onmiddellijk te
worden opgevolgd.
OMGAAN MET VIS
 Probeer te voorkomen dat de haak wordt geslikt, raak een gevangen vis alleen aan met natte
handen en verwijder de haak uiterst voorzichtig. Zorg dat je altijd over een hakensteker en/of een
onthaaktang beschikt.
 Zet een gevangen vis alleen terug in het water waar deze is gevangen.




Het vismateriaal dient geschikt te zijn voor de te vangen vis (formaat, soort).
Zorg bij het vissen dat:
a. de haak niet wordt geslikt;
b. de vis alleen in de bek wordt gehaakt;
c. de lijn niet breekt;
d. de dril zo kort mogelijk duurt;
e. verwondingen zoveel mogelijk worden voorkomen;
f. de tijd dat een vis uit het water is zo kort mogelijk is;
g. Knip bij diepgehaakte vissen de lijn zo dicht mogelijk bij de haak door en zet de vis daarna weer
terug. Zet ernstig gewonde vissen niet terug, maar dood deze direct en neem deze mee naar
huis;

GEBRUIK VAN LOOD
Lood hoort niet in het milieu. Het is gevaarlijk voor mens en dier. Gebruik lood daarom zo beperkt
mogelijk en ga verlies tegen. Probeer te vissen met loodvervangers.
GESLOTEN TIJD AASSOORTEN
Van 1 april tot de laatste zaterdag in mei mag in die periode niet worden gevist met: slachtproducten,
een dood visje of een stukje vis (ongeacht hoe groot) of enig kunstaas met uitzondering van
kunstvliegen kleiner dan 2,5 cm.
GESLOTEN TIJD VISSOORTEN/TERUGZETPLICHT
Voor een aantal vissoorten bestaat een gesloten tijd. Vangt u per ongeluk zo’n vis in die periode, dan
moet u hem met de grootst mogelijke zorg behandelen en direct levend en onbeschadigd in hetzelfde
water terugzetten. Gesloten tijden:
 1 maart tot de laatste zaterdag in mei: Snoek;
 1 april tot de laatste zaterdag in mei: Snoekbaars en baars;
 1 april t/m 31 mei: Barbeel, kopvoorn, winde;
 het gehele jaar: Aal/paling,
MEENEEMVERBOD GRASKARPER
Graskarper moet vanwege zijn speciale functie altijd worden teruggezet. Deze vissoort wordt uitgezet
om overtollige plantengroei in het water te beteugelen.
VERBOD GEBRUIK LEVEND AAS
Het is verboden om bij het vissen als aas levende gewervelde dieren te gebruiken (o.a. levende vissen,
amfibieën, reptielen, vogels of zoogdieren). Vissen met maden, wormen, muggenlarven e.d. is wel
toegestaan.
MINIMUMMATEN VISSOORTEN
Vangt u een vis kleiner dan de minimummaat voor deze soort, dan moet u hem direct in hetzelfde water
terugzetten.
 Baars 22 cm.
 Bot 20 cm.
 Kopvoorn 30 cm.
 Snoek 45 cm.
 Snoekbaars 42 cm.
 Zeelt 25 cm.

