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Deze Visvergunning geeft het recht om te vissen met maximaal 2 hengels in de Stadsgrachten van
Ravenstein.
Alleen de Visvergunning van HSV “de Pollepel” is geldig voor de Stadsgrachten.
De Vispas geeft geen recht om te vissen op de Stadsgrachten.
De Visvergunning en Algemene Voorwaarden van HSV “de Pollepel” (bewaar ze dus samen!) moeten op
1e aanvraag van de door HSV “de Pollepel” aangewezen controleurs getoond worden.
Deze controleurs kunnen zich identificeren door middel van een controleurpas.
Vissen op de Kasteelgracht nabij verzorgingstehuis “De Valkenburcht” is verboden!
Op de Kasteelgracht loopt momenteel een project om de waterkwaliteit te verbeteren, daarom is
vissen op dit water niet toegestaan!
Verder tellen alle wettelijke regelingen en bepalingen van de overheid en de gemeente Oss.
Het is niet toegestaan om viswedstrijden te houden zonder schriftelijke verklaring van het bestuur van
HSV de Pollepel.
Het is ten strengste verboden auto’s te parkeren op de paden en openbare groenstroken.
Het is verboden op roofvis (snoek, baars en snoekbaars) te vissen met dode visjes en kunstaas van 1
april t/m 31 mei. Het gebruik van levende aasvis is verboden.
Het is verboden vis (ongeacht de soort) mee te nemen uit het viswater.
Nachtvissen is het hele jaar toegestaan voor leden, dus niet met een dagvergunning!
Per 1 oktober 2012 zijn de beperkingen op het nachtvissen (Artikel 7, lid 1 van het Reglement voor de
Binnenvisserij) komen te vervallen.
Overlast voor de omgeving leidt echter onverbiddelijk tot intrekking van de vergunning! De rust voor
de buurt mag dus absoluut niet in het geding komen. Zet dan ook de piepers bij het karpervissen niet
te hard!
Het is niet toegestaan om te kamperen rond de grachten (Wet Openlucht Recreatie) Hierop staat een
boete voor wild kamperen. Verder is ook art. 11 hier van toepassing. Een normale vis-paraplu of
eenvoudige schuiltent mag wel.
Het is verboden karpers of graskarpers in bezit te hebben of mee te nemen. Het bewaren van karpers
of graskarpers in een bewaarzak is verboden. Gevangen (gras)karpers dienen eventueel na registratie
onmiddellijk te worden teruggezet in hetzelfde water als waaruit deze gevangen zijn.
Voor het karpervissen is het verplicht om gebruik te maken van een degelijke onthaakmat en een
schepnet van voldoende grootte.
Gebruik bij het karpervissen zogenaamde vis-veilige systemen waarbij de vis na lijnbreuk het lood en
eventueel de hoofdlijn kan kwijtraken. Systemen waarbij na iedere aanbeet het lood gelost wordt
(drop-off), worden ivm met mogelijke vervuiling echter afgeraden.
Het is niet toegestaan om (voer)stekken te claimen.
Het is niet toegestaan om open vuur te maken rond de grachten.
Ruim altijd je afval op en gooi geen vismateriaal zoals vislijnen e.d. in of rond het water. Hier kunnen
eenden en andere waterdieren in verstrikt raken.
Een klein aantal roeiboten is toegestaan (na schriftelijke toestemming bestuur HSV “de Pollepel”).
Alle boten moeten netjes worden onderhouden en op tijd ontdaan worden van water aan de
binnenkant, anders moeten ze verwijderd worden door de eigenaar.
Het is niet toegestaan om vis uit te zetten in de Stadsgrachten. Dus ook geen (zieke) vijvervissen
i.v.m. kans op besmetting.
Alle leden werken mee om het viswater schoon te houden.
Jaarlijks zal er een vergadering worden belegd waar het bestuur hoopt dat alle leden aanwezig zijn
zodat zij kunnen meepraten over het gevoerde beleid, en over eventueel nieuw te voeren beleid in de
toekomst.

Het bestuur van HSV “de Pollepel” verwacht dat u zich in alle opzichten gedraagt als een echte sportvisser.
Ernstige overtredingen van de voorwaarden geleverd bij de Visvergunning van HSV “de Pollepel” kunnen leiden
tot intrekking van de vergunning, dit ter beoordeling van het bestuur.
Het bestuur wenst u allen een geweldig sportvisjaar met natuurlijk weer mooie vangsten.
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