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Schinveld, 24 augustus 2019. 
 
Betreft: Uitnodiging nachtvisevenement. 
 
Beste sportvisser, 
 
Na het succes van 8 juni vindt in de nacht van zaterdag 21 september 18.00u tot zondag 22 
september 9.00u een extra nachtvisevenement plaats. Deze activiteit wordt georganiseerd door een 
van onze leden, Pascal Hermans, in samenwerking met het bestuur. 

Het doel is gezellig samen vissen (er zal geen wedstrijd gevist worden). Door eenieder mag vrij 
gevist worden. Plaatskeuze voor deze visnacht is vrij; de gehele vijver is beschikbaar. Er worden 
geen bezoekers op het terrein toegelaten tijdens de nachtvistijden van dit evenement. 

Deelname aan deze activiteit kost €3,= te voldoen aan het water bij de start van het nachtvissen. Op 
dat moment ontvang je ook de nachtvisvergunning als bewijs dat je deze nacht aan onze vijver mag 
vissen. 

Naast het normale vijverreglement van de vereniging dien je je ook te houden aan onderstaande 
aanvullende regels behorende bij deze activiteit. 

Iedereen die mee wil doen kan zich inschrijven op de inschrijflijst in BovenWater (op het prikbord 
naast de deur van onze verenigingsruimte) vanaf 26 augustus; uiterlijke inschrijfdatum 
woensdag 18 september. Er kunnen maximaal 25 personen deelnemen. Mimimum leeftijd voor 
deelname is 18 jaar. 

Hopelijk tot ziens op 21 september, 
veel visplezier toegewenst, 
 
Pascal Hermans,     Ivo Baten,  
Organisatie      secretaris 
Tel. 06-11422072     06-46101541 
 
kijk voor meer informatie van alle verenigingsactiviteiten op de publicatieborden in onze 
verenigingsruimte in bezoekerscentrum BovenWater, op onze website www.hsvdehering.nl 
of op onze facebookpagina www.facebook.com/hsvdehering 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



REGLEMENT NACHTVISSEN. 
 

Tijdens het nachtvissen gelden de volgende regels als aanvulling op het algemeen reglement van 
HSV de Hering. 
 
1. Een ieder die wil nachtvissen dient zich van tevoren in te schrijven. Max 25 personen. 
2. Inschrijfgeld per persoon €3,=. Te voldoen bij start evenement. 
3. Er mag een onderkomen gebruikt worden tijdens de nachtelijke uren in de vorm van een 

paraplu, shelter met overwrap of vistent. Tenten opstellen kort bij de hengels en niet op het 
wandelpad. De tent mag niet opvallen in de omgeving, dus alleen groen of camouflage. 
Grondzeil is niet toegestaan. 

4. Iedere visser dient zelf te zorgen voor een sanitaire voorziening in de vorm van een emmer 
met plastic zak.  

5. Tijdens het nachtvissen wordt de stek niet verlaten. Indien wel het geval, hengels indraaien 
en ontdoen van aas. 

6. Tijdens de nachturen wordt de vijver NIET verlaten en wordt er niet heen en weer gelopen. 
Ook niet om te roofvissen. 

7. Het is niet toegestaan zich zonder nachtvisvergunning aan de vijver te bevinden van 
zonsondergang tot zonsopgang. (dit geldt ook voor bezoekers). 

8.  Nachtvissen is alleen toegestaan voor seniorleden van de vereniging vanaf 18 jaar die in het 
bezit zijn van geldige Vispas van de vereniging.  

9. Het overmatig gebruik van alcohol of andere verdovende middelen is niet toegestaan. 
10. Tijdens het wegen/fotograferen van een vis, moet het verblijf van de vis op de oever zo kort 

mogelijk worden gehouden en dient men de vis goed nat te houden. Gevangen vissen na het 
onthaken (op een onthaakmat) direct weer terug te zetten op de visstek. Het is niet 
toegestaan om een gevangen vis in een bewaarzak of leefnet te bewaren, of deze op een 
ander vijverdeel terug te zetten. 

11 . Voersessies voorafgaande aan het nachtvissen zijn verboden. 
12. Bij het gebruik van partikels dient men erop te letten dat deze op een goede manier bereid 

zijn of maak gebruik van kant en klare partikels. Hierop kan gecontroleerd worden. 
13. Het gebruik van een voerboot is NIET toegestaan. 
14. Tijdens het nachtvissen wordt van een ieder verwacht dat hij toezicht houdt op de andere 

nachtvissers. Hou rekening met elkaar tijdens het vissen. Zoveel mogelijk recht vooruit 
vissen tot maximaal in het midden van de vijver. Het moet vooral gezellig blijven. 

15. Er worden maatregelen getroffen indien men zich niet houdt aan een van deze regels, de 
controleur behoudt het recht om personen van de vijver te verwijderen.  

 
Iedere die zich inschrijft om te nachtvissen dient dit reglement te ondertekenen, zodat hij/zij 
akkoord gaat met deze regels. 
 
 
Handtekening nachtvisser: 
 
…………………………… 
 
 


