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Kamper Hengelsport Vereniging 

W. Wensink 

P/a Orkestlaan 104 

8265 RC Kampen 

Kampen, maart 2018 

Betreft : Toestemming Viswedstrijd seizoen 2018 

Contactpersoon : W. Wensink 

Kenmerk : Toestemmingen viswedstrijden. 

Geachte heer Wensink, 

Met deze brief verleen ik u namens de gemeente Kampen toestemming tot het houden van een viswed-

strijd op de hierna genoemde datum/data in wateren waar gemeente Kampen visrechthebbend is. Uw 

wedstrijdleider is W. Wensink 

Deze brief fungeert als schriftelijke toestemming. Dit betekent dat u deze brief bij controle ter plekke 

moet kunnen tonen. 

Deze toestemming is van kracht op de hierna genoemde datum/data:  

Datum Locatie: Tijdstip: 
24 maart 2018 Boven Haven 08:00 t/m 11:30 

31 maart 2018 Ganzendiep (Meuleman) 08:00 t/m 11:30 

7 april 2018 IJssel (t’ Vosje) 08:00 t/m 11:30 

14 april 2018 Stadsgracht (zwembad) 08:00 t/m 11:30 

28 april 2018 Ganzendiep (Meuleman) 08:00 t/m 11:30 

12 mei 2018 Noorddiep (Nies) 08:00 t/m 11:30 

19 mei 2018 Stadsgracht (zwembad) 08:00 t/m 11:30 

9 juni 2018 Ganzendiep (loswal) 08:00 t/m 11:30 

16 juni 2018 IJssel (slagershoud) 08:00 t/m 11:30 

13 augustus 2018 Noorddiep (Nies) 08:00 t/m 11:30 

01 september 2018 Stadsgracht (zwembad) 08:00 t/m 11:30 

29 september 2018 Noorddiep (Nies) 08:00 t/m 11:30 

13 oktober 2018 IJssel (de Lasabloniérekade) 08:00 t/m 11:30 

21 oktober 2018 IJssel (slagershoud) 08:00 t/m 11:30 
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De volgende bijzondere bepalingen dienen in acht te worden genomen: 

1. de wedstrijd wordt georganiseerd onder verantwoordelijkheid van een hengelsport vereniging of an-

dere erkende instantie; 

2. auto's van deelnemers, belangstellenden en controleurs dienen op daarvoor geëigende plaatsen te wor-

den geparkeerd; 

3. alle aanwijzingen te geven door of namens de districtschef politie van het district IJsseldelta en/of de 

directeur van de sector stadsbeheer en milieu moeten direct worden opgevolgd; 

4. er dient gebruik gemaakt te worden van de gangbare paden om bij het viswater te komen; 

5. het voeren met aardappelen of gekleurd voer is niet toegestaan, behoudens in bevaar- en vlotbaar wa-

ter; 

6. vissen met rode maden is verboden; 

7. bij het betreden van landerijen (agrarische terreinen) dient u 2 weken voorafgaand de betreffende ei-

genaar/gebruiker telefonisch te informeren; 

8. de vis dient onmiddellijk na de vangst te worden gemeten en daarna terstond in het water te worden 

teruggezet; 

9. de vis dient bij voorkeur direct gemeten en onbeschadigd terug te worden gezet of tijdelijk te worden 

bewaard in een ruim leefnet van minimaal 2,50 meter om daarna te meten of wegen en dan onbe-

schadigd terug te zetten; 

10. het is verboden afrasteringen, afsluitingen en/of hekken tijdelijk te verplaatsen; 

11. u dient de hekken te sluiten, ook tijdens de wedstrijd; 

12. na afloop van de wedstrijd dient het wedstrijdterrein schoon te worden opgeleverd; 

13. u bent verplicht alle mogelijke maatregelen te nemen om te voorkomen, dat de gemeente, agrariërs, 

bewoners of andere derden ten gevolge van het gebruik van deze toestemming schade lijden of hinder 

ondervinden; 

14. u dient door middel van een bord voorafgaand aan te geven op de locatie dat u daar een viswedstrijd 

houdt. Dit voorkomt moeilijkheden met andere hengelaars; 

15. de Hengelaarsvereniging “Ons Vermaak” of gemeente Kampen kan nimmer door u aansprakelijk 

worden gesteld voor veroorzaakte schade; 

16. u dient deze vergunning tijdens de wedstrijd bij u te hebben en op verzoek te tonen aan bevoegde 

controleurs; 

17. de standaard bepalingen, vermeld onderaan deze brief, zijn eveneens van toepassing zover deze be-

trekking hebben op de locatie waar de viswedstrijd plaatsvindt. 

Algemene bepalingen: 

1. De lidmaatschapshouder wordt geacht zonder vergunning te vissen of te hebben gevist, wanneer hij 

of zij aan het viswater wordt aangetroffen met meer dan twee hengels. Uitgezonderd daar waar de 

derde hengel vergunning van toepassing is. 

2. Nachtvissen  is alleen toegestaan in de Dompekolk en Koerskolk. In alle andere wateren mag u van 

1 uur voor zonsopgang tot 2 uur na zonsondergang vissen. 

3. Voor gesloten tijd vissoorten, gelden landelijke regels (dit geldt niet voor de polder Mastenbroek 

zie de vergunning Regionaal Viswaterbeheer IJssel-, Vecht- en Zwartewaterdelta). 

4. Er geldt een meeneemverbod voor karper, aal en graskarper, u dient deze vis direct terug te zetten. 

Per visdag mag, alleen in de IJssel, Ganzendiep, Goot, Ketelmeer, Keteldiep, Kattendiep en Vos-

senmeer, één snoek en/of twee snoekbaarzen meegenomen worden. 

5. Per dag mogen er maximaal 5 schubvissen  worden behouden en meegenomen. 

6. Het is verboden in alle verenigingswateren te vissen uit of vanuit vaartuigen m.u.v. de IJssel, Gan-

zendiep, Goot, Ketelmeer, Keteldiep, Kattendiep, Vossenmeer en de Dompekolk. Zie voor de 
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Dompekolk de regelgeving elders in dit document. Het is verboden een vaartuig aan te leggen aan 

waterkerende werken of aan zich direct hiervoor bevindende oeverbescherming of gewas.  

7. Het is verboden watergangen, schouwpaden, taluds, oevers, oeverbeschermingswerken, oeverbe-

planting, vlonders of kunstwerken in wat voor een vorm ook te beschadigen, evenals het plaatsen 

van pennen, palen, e.d. in het boven genoemde. 

8. Het is verboden te vissen binnen 15 meter van kunstwerken (gemalen en dergelijke). 

9. (Beroeps)scheepvaart en degenen die belast zijn met het onderhoud van watergangen en dergelijke 

mogen niet gehinderd worden in hun werk. De vergunninghouder dient de (Beroeps)scheepvaart 

tijdig en met zeer ruime afstand te ontwijken om mogelijke hinder uit te sluiten. Dit geldt in het 

bijzonder nabij bruggen en vaargeulen. 

10. Voertuigen dienen op een verkeersveilige wijze te worden geparkeerd. 

11. Het is verboden voertuigen, welke dan ook, mee te nemen in de weilanden of daar te parkeren waar 

deze niet behoren, ook dient men schouwpaden en erven vrij te houden. Bij de Dompekolk en Koers-

kolk dient men de parkeerplaatsen te gebruiken. 

12. Het is verboden om afval achter te laten. Bij het verlaten van de visplaats dient deze schoon te zijn 

(ook het afval van een ander meenemen). 

13. Het is verboden honden, al dan niet gelijnd, mee te nemen in de weilanden.    

14. Zondags is het verboden om te vissen in de Roskamkolk. 

15. Open vuur of barbeque is aan de waterkant verboden. 

16. Het nuttigen of het voorhanden hebben van alcoholische dranken aan de waterkant is verboden. 

17. Het gebruik van een onthaakmat is gewenst, wees zuinig met de vis.  

18. Rallyvissen is verboden. 

19. De toestemmingsgerechtigde dient daar waar mogelijk gebruik te maken van de gangbare paden om 

bij het water te komen. Het is verboden te lopen in riet- en biesvelden en in rietkragen. In de maan-

den april en mei mag alleen worden gevist op plaatsen die langs de  watergangen te bereiken zijn of 

vrij toegankelijk zijn (openbare wegen en bermen). Kortom niet door hoog grasland lopen. 

Ik wens u een sportieve en goede vangst toe en vertrouw erop u hiermee naar behoren te hebben geïn-

formeerd. 

Met vriendelijke groet, 

gemeente Kampen, voor deze 

Noorderstaete rentmeesters                                   

M.B. Blokhuis 

rentmeester NVR  

 

Secretariaat: 

J.Potkamp 

Amer 33 

8253 RC Dronten 
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