
         

Sanctiebeleid Hsv de Hengelsport Zwolle 

 

 

Bij overtreding van de volgende regels: 

 

1. Nachtvissen waar het niet is toegestaan (van 2 uur na zonsondergang tot 1 uur voor 

zonsopgang / landelijke tabel zonsopgang/ondergang is leading). 

2. 3e hengel waar het niet mag. 

3. Vissen op plaatsen of in gebieden waar het niet mag (visverbod). 

4. Met auto`s rijden of auto`s parkeren waar het niet mag. 

5. Gebruik buitenboord of fluistermotor waar het niet mag. 

6. Bij bewezen achter laten van afval. 

7. Bij bewezen opzettelijk vernielen van natuur. 

 

Sanctie:  

 

1. 1e keer wordt de vispas ingehouden voor 2 maanden. 

2. 2e keer wordt de vispas ingehouden en volgt een royering als lid. 

 

Voor leden van andere verenigingen die in ons landelijk ingebracht water vissen kunnen we de pas 

inhouden maar moeten we wel de betreffende pashouder/vereniging informeren en overleggen wat 

te doen. Wij zijn nl geen eigenaar van die pas. 

 

Bij overtreding van de volgende regels: 

 

1. Bedreiging/belediging controleur (waarneming/gevoel controleur is leading, geen discussie 

of gesprek). 

2. Bedreiging/belediging verhuurder, Boa of Politie (waarneming/gevoel verhuurder, boa of 

politie is leading, geen discussie of  gesprek). 

3. Stropen/peuren. 

4. Overzetten van vis naar andere wateren. 

 

Sanctie: 

 

1. Royering lidmaatschap. 

2. Voor leden van andere verenigingen die in ons landelijk ingebracht water vissen wordt de 

vispas ingehouden en de betreffende pashouder/vereniging geinformeerd. 
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Bij overtreding van de volgende regels: 

 

1. Maken van open vuur en bbq (is overal aan Zwols viswater verboden). 

2. Varen waar niet is toegestaan. 

3. Ondermaatse vis meenemen. 

4. Vissen buiten het gesloten seizoen voor bepaalde vissoorten (o.a. roofvissen). 

5. Onveilig vissen zoals het takelen van vissen vanaf een brug. 

6. Tent of Brolly buiten de aangewezen plek (Ruimzicht). 

7. Geen schepnet/onthaakmat/onthaaktang in bezit hebben (roofvissers/karpervissers en 

wedstrijden in deze disciplines). 

 

Sanctie: 

 

1. 1e constatering waarschuwing. 

2. 2e constatering wordt de vispas ingehouden voor 2 maand. 

3. 3e constatering wordt de vispas ingehouden en volgt een schorsing voor het lopende jaar. 

 

Bij overtreding van de volgende regel: 

 

1. Het niet kunnen tonen van een geldige vispas. 

2. Geheel niet in het bezit zijn van een vispas. 

 

Sanctie: 

1. Vispas binnen 1 week laten zien in het clubgebouw. 

2. Ter plaatse dag- of 24-uurs vergunning kopen of anders beëindigen vissessie, bij weigering 

vertrek wordt boa of politie ingeschakeld. 

 

 

• Er kunnen lopende de jaren regels/overtredingen worden toegevoegd/gewijzigd dus check 

regelmatig ons sanctiebeleid op deze website. 

• Daar waar niet is voorzien in een overtreding/onrechtmatigheid beslist de controleur over 

de te nemen maatregel. 

 

 

 

 

Het bestuur 
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