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Verenigingslijst van viswateren 

       HSV ‘t Alvertje 

 
GELDIG VAN 1 JANUARI 2019 T/M 

31 DECEMBER 2021 
 

Voor het vissen met: 
 

Twee hengels en alle wettelijk toegestane 
aassoorten. 
Het bestuur van HSV ’t Alvertje verklaart dat de 
houder van deze lijst mag vissen in de wateren, 
genoemd in deze lijst, mits hij/zij tevens in het 
bezit is van en kan tonen een geldige VISpas    

van de vereniging.  
 
De VISpas is het lidmaatschapsbewijs   
van de vereniging.  
In verenigingswateren van ’t Alvertje is, met 
uitzondering van de kleiput Wolfswaard, 
nachtvissen toegestaan.  

 
Het gebied rond Kleiput Wolfswaard mag niet 
worden betreden tussen een half uur na 
zonsondergang en een half uur voor zonsopgang. 
Het is verboden om met auto’s via aangrenzend 
weiland het water te benaderen. 
 
 
 
 
 

         
 
 
 
 
 
ALGEMENE BEPALINGEN VOOR ALLE 
WATEREN VOORNOEMD IN DE 
VERENIGINGSLIJST: 
 

1. Deze lijst is alleen geldig in combinatie met 
    een geldige VISpas. 
2. Deze lijst op zich, geeft geen enkel recht. 
3. De sportvisser is persoonlijk aansprakelijk 
    voor zijn handelingen. 
4. De visser dient zich te houden aan de  
    wettelijk vastgestelde gesloten tijden voor 
    aangewezen vissoorten.  
 
 

LIJST VAN VISWATEREN: 
 
- Grondputten en zuigerplas in gebied 

Manuswaard/ de Spees te Opheusden 
- Kleiput Wolfswaard bij steenfabriek Terca 
- Natuurreservaat Wolfswaard (Tichelgaten) 

 
Het is verboden: 
 
5.  Per visdag meer dan 1 snoek of 2 
     snoekbaarzen op of aan het viswater in 
     bezit te hebben 
 
6.  Afval op de visplaats achter te laten 
 
7.  De natuur te verstoren 
 
8.  Hinder voor anderen te veroorzaken 
 
9. Gekleurde maden te gebruiken 
 
10. De gevangen vis te verkopen 
 
11. Om gevangen karper mee te nemen 
 
12. Om in de Kleiput Wolfswaard te vissen met 
      behulp van een boot 
  
Indien men een van bovengenoemde bepalingen uit 
deze lijst overtreedt, wordt men geacht te vissen 
zonder vergunning. 
 
Men dient het wedstrijdwater vrij te houden, voor 
datums zie de wedstrijdlijst bij de nieuwsbrief 
of raadpleeg de site. 
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