Algemeen reglement
Op de vijvers van de Hengelsportvereniging De Oirschotse Sportvissers worden alle
wettelijke bepalingen gehandhaafd.

Buiten de wettelijke bepalingen heeft de HSV ook nog zijn eigen verenigingsregels.
Als je bij ons komt vissen of de vijver bezoekt ga je akkoord met de onderstaande regels.

VERPLICHTINGEN:
• Het is verplicht de vis te scheppen met een schepnet
• Een karper visser dient een onthaakmat bij zich te hebben en te gebruiken
• Alle vis direct levend terug te zetten in hetzelfde water. (Uitgezonderd wedstrijden)

HET IS NIET TOEGESTAAN:
• Te vissen met een twee of meer tandige haak, behalve in combinatie met kunstaas
en dood aas.
• Te vissen met drijvend aas, indien er kans bestaat om waterwild te vangen.
• In het bezit te zijn van gekleurde maden.
• Met andere vistuigen dan de hengel te vissen.
• Zich in of op het water te bevinden.
• Om in het talud stenen te verleggen, of uitsparingen te graven. Vist men in een
uitgegraven talud dan is men hiervoor aansprakelijk.
• Om te vissen waar bomen en struiken tot aan het water doorlopen.
• Om een leefnet te gebruiken, tenzij het een door de HSV georganiseerde wedstrijden
betreft. Alle vis dient direct levend te worden teruggezet in hetzelfde water
• Om muziek, in welke vorm dan ook, ten gehore te brengen die medevissers en de
natuur verstoort.
• Rond de vijver te (brom)fietsen anders dan voor het vervoer van visspullen.
• Een voerboot te gebruiken.
• Overblijfselen van etenswaren, aas etc. en ander afval op de visplaats achter te laten.
Natuurlijk neemt u uw afval mee naar huis.

AANBEVELINGEN
• Het vissen met weerhaak loze haken wordt aanbevolen en gewaardeerd.

NACHTVISSEN:
Het nachtvissen is het gehele jaar verboden, uitgezonderd vissers met licentie uitgegeven
door de Oirschotse sportvissers. Periode hiervoor is 1 juni t/m zonsopgang 1 Oktober

LOKVOER:
Per persoon en per visdag mag men 500 gram voer in droge toestand of 1 kg natgemaakt
voer gebruiken aan de visvijver ’t lisje / d’n Overloop. Aardappel of aardappel houdende
producten als voer of als bestanddeel daarvan is niet toegestaan.
Het gebruik van boterzuur is ook verboden.

WEDSTRIJDEN:
Alleen leden van de Oirschotse sportvissers mogen meedoen aan georganiseerde
wedstrijden.
Opgeven hiervoor kan via de e-mail: wedstrijden@deoirschotsesportvissers.nl
‘T Lisje is op deze dagen gesloten voor alle visactiviteiten.
Voor de wedstrijddagen en reglement kun je onze website bezoeken.
www.deoirschotsesportvissers.nl

Vanaf 1 oktober t/m 1 maart mag niemand de vijver betreden tussen 20:00
uur en 07:00 uur

HSV de Oirschotse sportvissers aanvaardt geen aansprakelijkheid
voor schade ten gevolge van verblijf aan de visvijver ’t Lisje / d’n
Overloop.

