
Het bestuur van Hengelaarsvereniging het Zwartwater, verleent hierbij aan het op de voorzijde van dit “Bewijs van
Lidmaatschap” genoemde lid, het recht om met inachtneming van de wettelijke bepalingen en algemene
verenigingsbepalingen en het wettelijke vereiste bezit van een geldige vispas, tot het uitoefenen van de hengelsport in de
hierna genoemde wateren

1. De eerste en tweede kolk aan de Hasselterdijk
2. De eerste binnendijkse kolk aan de Hasselterdijk van de   heer K.Fuite (Cellemuiden).Op zondag verboden
3. De tweede binnendijkse kolk aan de Hasselterdijk van de heer A.J.Kanis (Cellemuiden)

Op zondag verboden En  het is verboden zich op of over het erf te begeven
4. De twee kolken in de polder Sikkeldrecht, dit zijn de twee kolken bij de eerste onderweg (6e en 7e kolk).
5. De wateren gelegen in de polder de Biezenvelden, van Vleutenpolder,

De vlaktelanden en de overige wateren der gemeente in de voormalige waterschap
”de Zuiderzeepolder”.

6. De Bermsloot en overige sierwateren in de woonwijken Greente en Tag.
7. Het zandwinninggat (Varkensgat) in de ”Varkenshoek”
8. De Bergingsvijvers”Zevenhont” aan de Schering
9. Alle wateren van Regionaal Viswaterbeheer IJssel

Vecht- en Zwartewaterdelta , Mits in bezit van geldige vergunning van deze Vereniging
10. Deze kaart is tevens loopvergunning voor alle landerijen langs het gehuurde viswater, tevens voor

de landerijen aan het Zwartewater eigendom van de gemeente Zwartewaterland.
11. Het is toegestaan nacht te vissen in de 1e kolk en 2e kolk,

het zandwinninggat (Varkensgat) en de Bergingsvijvers.

Verbods - en Gebodsbepalingen van de Vereniging

1. Het is verboden te vissen van 1 maart tot en met 31 mei In de twee kolken in de polder Sikkeldrecht 6e en 7e kolk
2. Het plantsoen aan de Bermsloot is van gemeentewege verboden.
3. Op Zondagen is het verboden te vissen in de 3e en 4e kolk
4. Er mag niet op paling gevist worden tot dit weer vrijgegeven wordt .
5. Per visdag mag slechts 1 snoek behouden worden.
6. Het is verboden karper mee te nemen.
7. Het is verboden om andere dan zelf gevangen vis in het leefnet te hebben.
8. Het is verboden motorvoertuigen te plaatsen in weilanden, op schouwpaden, fietspaden, en/of op erven, etc.

zonder toestemming van de eigenaar.
9. Het is verboden hekken, afrasteringen, etc. te beschadigen. Sluit hekken direct na uw doorgang
10. Laat geen voerresten en/of afval achter.
11. Een ieder dient zich jegens derden, zowel eigenaars van viswateren en landerijen, mede hengelaars en ook

buitenstaanders fatsoenlijk te gedragen.
12. Het niet naleven van deze bepalingen kan inname van deze vergunning en/of royement tot gevolg hebben.
13. De vergunninghouder is persoonlijk aansprakelijk voor zijn handelingen. Het gebruik van voorzieningen ter
beschikking gesteld door het bestuur is geheel voor eigen risico.
De rechthebbende op het visrecht aanvaardt hiervoor geen enkele aansprakelijkheid.
14. Opzeggingen dienen voor 1 oktober bij Sportvisserij Nederland


