
 
REGLEMENT VERGUNNING 2021 HSV HEUSDEN 

 
 

 
 
   
HENGELSPORTVERENIGING HEUSDEN 
SECRETARIAAT@HSVHEUSDEN.NL | HTTP://WWW.HSVHEUSDEN.NL 

Dit reglement dient als aanvulling op de vergunning van HSV Heusden. Onder een vergunning wordt 
verstaan: 

- een geldige (Jeugd)VISpas van HSV Heusden óf 
- een geldige dag- of weekvergunning van HSV Heusden óf 
- een geldige Online Jeugdvergunning van HSV Heusden1 

 
U dient zich te houden aan het gestelde in de vigerende wet- en regelgeving en onderstaande 
bijzondere bepalingen. Door het ondertekenen van deze vergunningsregels verklaart u hiervan kennis 
te hebben genomen.  

Door BOA’s en verenigingscontroleurs zal worden toegezien op naleving van de vigerende wet- en 
regelgeving en onderstaande bijzondere bepalingen. Overtreding kan resulteren in een waarschuwing, 
boete of royement van het lidmaatschap.  

Bijzondere bepalingen  
1. Het is verboden om gevangen karper, zeelt, snoek, snoekbaars of paling in uw bezit te hebben. 

Deze dienen te worden terug geplaatst in het water waaruit zij gevangen zijn2.    
2. Het is verboden om met meer dan 3 hengels te vissen, uitgezonderd het Drongelens Kanaal, 

Groenendaalse Wetering, Koningsvliet en Buitendijkseloop, waar maximaal 2 hengels zijn 
toegestaan. 

3. Nachtvissen is het gehele jaar toegestaan. Uitzondering zijn alle wateren gelegen binnen de 
bebouwde kom en de twee Wieltjes gelegen in de ‘Sompen’. Op deze wateren mag vanaf een half 
uur na zonsondergang tot een half uur voor zonsopgang niet gevist worden.  

4. Een vistent is slechts toegestaan in (donker)groene, bruine of camouflage kleur met afmetingen 
maximaal (lxb) 3,20m x 3,00m.  

5. Het is verboden om te graven in of op de oevers langs het viswater of op andere wijze schade toe 
te brengen aan de oevers, gewassen en andere (on)roerende zaken langs het viswater.    

6. Het is verboden te vissen vanaf de bastions (eilandjes) welke gelegen zijn in de stadsgrachten van 
de vesting Heusden 

7. Het is verboden binnen de bebouwde kom, op Vestigingsgracht 1 te Heusden en op De 
Haverkampen te Vlijmen gebruik te maken van een boot. Uitzondering hierop zijn de boten van 
ligplaatshouders aan de botensteiger van HSVH in Vestinggracht 1 te Heusden. Het gebruik van 
een radiografisch bestuurbare (voer)boot is op alle wateren toegestaan. 

8. Op alle wateren is gebruik van een verbrandingsmotor verboden. Op het Drongelens Kanaal is ook 
elektrisch varen niet toegestaan. 

9. Het is verboden om afval achter te laten op de oevers of in het water, hier wordt streng op 
toegezien.    

10. Vissen op het strand (de noordelijke oever) van de zandafgraving in Drunen en vissen op de 
stranden (het zogenoemde ‘naaktstrand’ aan de noordelijke & de twee stranden op de zuidelijke 
oever) van de Haarsteegse Wiel is verboden in de periode van 1 juni tot 1 september i.v.m. het 
zwemseizoen.   

 
Gesloten tijd   
Het vissen met een hengel, geaasd met dode vis, nabootsingen van vis, blinker of lepel is niet 
toegestaan in het tijdvak tussen 1 maart en 1 juni. 
  
Aansprakelijkheid  

De vereniging aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor overkomen ongevallen of geleden schade 
aan of op haar viswateren opgelopen. Het verblijf aan en op onze viswateren is geheel voor eigen 
risico.  

                                                           
1 De voorwaarden welke opgenomen zijn in de Online Jeugdvergunning overrulen artikel 2. en 3. van dit reglement. 
2 Uitgezonderd de wedstrijden georganiseerd door HSVH. 

 

 
 
   
 
 

Overzicht viswater   
Voor meer informatie over viswater en kaartoverzicht zie: 

- http://www.hsvheusden.nl  
- https://www.visplanner.nl 

 
Algeheel:  

• Het Drongelens kanaal van HM 98,00 t/m HM 130,55;  
• Alle sloten en waterstelsels, inclusief waterpartijen in nieuwbouwwijken en industrieterreinen 

gelegen binnen de gehele gemeente Heusden 
 
Specifiek Heusden:   

• Vestinggracht 1; gelegen tussen Heesbeen en de Steenweg 
• Vestinggracht 2; gelegen tussen de Steenweg en de Heusdenseweg 
• Vestinggracht 3; gelegen tussen de Heusdenseweg en de scheepswerf 
• Het Oude Maasje, de waterloop rondom de Vestinggrachten 

 
Specifiek Haarsteeg: 

• Haarsteegse Wiel en Kleine Wiel ten zuiden daarvan 
• Groenendaalse Wetering 
• Koningsvliet ten oosten van de N267 
• Buitendijkseloop 
• Luisbroekse Wetering 
• Hedikhuizensche Maas (ook wel Oude Maasje genoemd) 
• Wieltjes in Natuurgebied de Sompen 

 
Specifiek Drunen:   

• De Roeivijver; gelegen ten noorden van de Duinweg 
• De Zandafgraving; gelegen aan de Kanaalweg 

 
Specifiek Vlijmen:  

• De Haverkampen (achter Jatapasu) 
 

Specifiek Elshout:  
• Alle wielen ten zuiden van de kruising Kapelstraat en de Zeedijk 

 
Specifiek Nieuwkuijk:  

• De Driewiel ten oosten van weg Meerdijk    
 
Lidmaatschap 
Opzeggen van de huidige (Jeugd)VISpas kan u tot uiterlijk 1 oktober voor het volgende kalenderjaar, 
meer informatie vind u op onze website.  
 
Handtekening vergunninghouder3: Handtekeningen bestuur HSV Heusden: 
 

 
 
 

E.J.M. (Erwin) van de Griend       G.H.M. (Geert) Beekmans
 Voorzitter         Secretaris    

                                                           
3 LET OP: Uw Online Jeugdvergunning, (Jeugd)VISpas of dag-/weekvergunning van HSV Heusden is alleen geldig 
als dit reglement is ondertekend door de vergunninghouder. 


