Reglement voor het nachtvissen “Kleine Plas” 2022
N.B. ’s Nachts betekent tussen zonsondergang en zonsopkomst

Verstrekking nachtvispas en weekvergunning
1. Uitsluitend leden van de HSVM komen in aanmerking voor een nachtvispas. De uitgifte is
gelimiteerd op 40 passen per jaar. Je kunt je voor een nachtvispas aanmelden op de website van
de HSV Maarssen www.hsvmaarssen.nl , hier vind je ook de grootte van de eventuele wachtlijst.
2. Houd steeds je actuele adresgegevens en E-mail adres bij ons bekend, dat kan eenvoudig via
onze website. Communicatie tussen ons en jou als nachtvispashouder vindt plaats via E-mail.
3. Als nachtvispashouder moet je telkens uiterlijk twee weken na je vissessie kenbaar maken dat je
hebt gevist. Doe dat via een korte E-mail naar karpercommissie@hsvmaarssen.nl. Als blijkt dat je
een heel jaar niet vist verlies je bij drukte het automatische recht op een volgende nachtvispas.
Peildatum is 1 december.
4. Als nachtvispashouder dien je naast de nachtvispas en deze algemene voorwaarden ook in het
bezit te zijn van de normale vereiste visdocumenten (VISpas van HSV Maarssen en de landelijke/
federatieve lijst van viswateren, of app). Dit zelfde geldt voor weekvergunninghouders.
5. Een nachtvispas kost € 50,- per jaar en een weekvergunning kost € 12,50 per week, beiden
inclusief driehengelvergunning. De opbrengsten worden besteed aan nachtvisrechten,
stekonderhoud, visstandbeheer (onderzoek en uitzettingen), wedstrijden en andere activiteiten
t.b.v. de karpervisserij. Je mag met maximaal 3 hengels vissen.
6. In november wordt je benaderd of je je nachtvispas wilt verlengen. Vervolgens worden zij die
bovenaan de wachtlijst staan als eerste benaderd als er een nachtvispas beschikbaar is. Maak je
daar geen gebruik van, of reageer je in het geheel niet aan de oproep, dan wordt je van de
wachtlijst afgehaald.
7. Als nachtvispashouder moet je 18 jaar of ouder zijn. Vanaf 16 jaar mag je wel een nachtvispas
hebben maar heb je schriftelijke toestemming van één van je ouders nodig. Onder de 16 jaar
mag je ’s nachts nooit alleen aan de plas vissen! Peildatum voor leeftijd is 1 januari.
8. Voor eigen kinderen jonger dan 16 jaar kun je als nachtvispashouder een weekvergunning
aanvragen, zij mogen alleen ’s nachts vissen onder begeleiding van jou als nachtvispashouder.
N.B.: Je kind dient lid te zijn van HSVM om überhaupt een weekvergunning te kunnen krijgen.

Verplichtingen conform de Verordening Recreatie Midden Nederland en
aanvullende gedragsregels van HSVM
9. Het nachtvissen is toegestaan van 1 januari tot 31 december.
10. Respecteer elkaars rechten en geef elkaar de ruimte. Stekken kunnen nooit geclaimd worden,
wie het eerst komt wie het eerst maalt. Een voerplek mag gerespecteerd worden maar dat
betreft een gunst en niet een recht. Zit iemand op een bepaalde stek te vissen, dan is het
verboden voor anderen daar tijdens die vissessie te voeren.

11. Het is strikt verboden schade aan de flora en fauna toe te brengen en eigen visstekken te
maken in de bosschages.
12. Zorg dat recreanten en omwonenden geen hinder ondervinden van je activiteiten aan de plas,
op het parkeerterrein en aan de Tuinbouwweg. Wees altijd zeer alert op het niet laten slingeren
van haken en nylon i.v.m. (water)vogels en honden.
13. Je mag alleen nachtvissen op de stekken die gemarkeerd zijn met genummerde paaltjes, zie ook
bijgevoegde plattegrond. Let op: enkele steknummers zijn per 2021 gewijzigd!
14. Personen die geen nachtvispas of weekvergunning bezitten mogen zich 's nachts niet op het
terrein bevinden, dit geldt dus ook voor je bezoekers.
15. De Kleine Plas is een roeiplas, alleen het gebruik van een niet-gemotoriseerde Zodiac of roeiboot
is toegestaan. Gebruik van een radiografisch bestuurbare elektrische voerboot daarentegen is
wél toegestaan, hiervoor hebben we een speciale ontheffing gekregen. Beperk de activiteit met
boten 's nachts zoveel als mogelijk om de rust ’s nachts te bewaren.
16. Alleen nachtvispashouders die beschikken over een roeiboot met geregistreerde ligplaats van
HSV Maarssen mogen ’s nachts vanuit hun roeiboot vissen. Zo houden we het overzicht. Er zijn
voor hen drie stekken specifiek aangemerkt als bootstek waar vissers vanaf kantstekken
rekening mee dienen te houden.
17. Ten opzichte van een naburige stek mag je tot de helft vissen, ongeacht of deze bevist wordt. Dit
geldt ook voor de bootstekken. Er geldt ten alle tijden een maximale afstand van 75 meter. Vaar
dus nooit verder uit dan dit.
18. Ga op een weidelijke en verantwoorde manier om met het vissen en de gevangen vis, neem
daarom altijd de volgende zaken in acht:







gebruik een waadpak waar dat nodig is,
voer niet overmatig, dit is slecht voor het water en verkleint ieders kansen,
gebruik een degelijke onthaakmat, schepnet en weegnet,
beperk het gebruik van bewaarzakken, gebruik degelijke en maak ze heel goed vast,
vis uitsluitend met visveilige systemen waarbij het lood bij verspelen vanzelf lost, houd de vis
nat en zet de vis zo snel mogelijk terug in zijn element,
gebruik nooit anders dan staafmarkers waar lijnen niet achter blijven haken.

Het op enigerlei merken, meenemen of doden van karper is ten strengste verboden!
19. De plas is géén camping maar een natuurlijke omgeving. Gebruik daarom alleen vistenten en
shelters in een neutrale groene, bruine of camouflage kleur, de maximummaat is 3 x 3,6 m.
20. Maak geen open vuur en ook barbecues zijn verboden. Drankmisbruik, drugsgebruik en
lawaaioverlast zijn verboden.
21. Zorg dat je een schepje bij je hebt om je behoefte en WC papier netjes te begraven. Laat afval
nooit in het zicht slingeren of in het bereik van honden liggen. Neem je afval mee naar huis of
deponeer het in de daarvoor bestemde bakken.
22. Parkeren van auto’s is alleen toegestaan op de parkeerplaats aan de Tuinbouwweg en dus niet
aan het water of bij de botensteiger!

23. Het gebruik van een snorfiets of brommer op het terrein is verboden. Trolleys en
fietsaanhangers zijn uiteraard wél toegestaan.

Oproep voor foto’s
Wij verzoeken alle karpervissers om foto`s van de door jullie gevangen karpers (beide flanken met
datum, lengte en gewicht) te mailen naar de karpercommissie eric@hsvmaarssen.nl . Foto’s van de
vis op de onthaakmat zijn toereikend, je hoeft er zelf dus niet bij, mag natuurlijk wel. Dit helpt ons
om het karperbestand beter in kaart te brengen t.b.v. visstandbeheer en verder benodigde
uitzettingen. N.B. In stekinformatie, aas, exact tijdstip e.d. zijn we niet geïnteresseerd.
Vangsten en foto’s worden niet buiten de karpercommissie verspreid of gepubliceerd zonder dat wij
dit jullie verzoeken en jullie daarvoor expliciet toestemming geven.

Tenslotte
Het niet naleven van het reglementen zoals hierboven beschreven kan leiden tot invordering van je
nachtvispas, dit ter beoordeling van de karpercommissie. De karpercommissie heeft het recht om
besluiten te nemen op punten waar het reglement niet in voorziet of af te wijken van het reglement
vanuit het beginsel van redelijkheid en billijkheid.
Voor vragen en opmerkingen kun je je wenden tot de karpercommissie. Meld adres en E-mail
wijzigingen zo snel mogelijk door aan de karpercommissie, je kunt ons bereiken
op: karpercommissie@hsvmaarssen.nl
Meld onregelmatigheden s.v.p. direct bij controle@hsvmaarssen.nl en/of:
-

John Penninx
Willem Nouris
Frank de Rooij
Bram Spreeuw
Politie
Noodhulp nummer

06 - 16012868 controleur HSVM
controleur HSVM
controleur HSVM
controleur HSVM
0800 - 8844
vandalisme of overlast
112
in geval van (levens)bedreigende situaties

Wij wensen je veel visplezier en een goede vangst!
Karpercommissie HSV Maarssen,
Eric Adamse, Gert van Dommelen, Jasper Kooyman, Frank de Rooij en John Penninx

Maarssen, 1 januari 2022

