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De vispashouder wordt geacht zonder vispas 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.
In alle wateren mag je van 1 uur voor zonsopgang tot 2 uur na zonsondergang vissen. Voor
wateren met een nachtviszone, gelden andere voorwaarden zie nachtvispas.
Er geldt voor alle wateren, een meeneemverbod voor karper, meerval, aal en graskarper, u
dient deze vis direct terug te zetten. Alleen in de IJssel, Ganzendiep, Goot, Ketelmeer,
Keteldiep en Kattendiep mag u maximaal 5 schubvissen waarvan één snoek en/of twee
snoekbaarzen in uw bezit hebben m.u.v. 15 aasvisjes t.b.v. snoek, baars en snoekbaars. Voor
forel vissen in de Dompekolk zie reglement Dompekolk.
Het is verboden in alle wateren te vissen uit of vanuit vaartuigen m.u.v. de IJssel,
Ganzendiep, Goot, Ketelmeer, Keteldiep, Kattendiep, Vossenmeer en de Dompekolk. Zie
voor de 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.
Het is verboden watergangen, schouwpaden, taluds, oevers, oeverbeschermingswerken,
oeverbeplanting, vlonders of kunstwerken in wat voor een vorm ook te beschadigen, evenals
het plaatsen van pennen, palen, e.d. in het boven genoemde.
(Beroeps)scheepvaart en degenen die belast zijn met het onderhoud van watergangen en
dergelijke mogen niet gehinderd worden in hun werk. De vispashouder 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.
Voertuigen dienen op een verkeersveilige wijze te worden geparkeerd.
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, Bosjessteegkolk, Zuiderwaardkolk en Koerskolk dient men de aangewezen
parkeerplaatsen te gebruiken.
Op eerste vordering van onze BOA's of verenigingscontroleurs dient U het aanwezige afval (
ook al is het niet van U zelf) op te ruimen. Doet U dit niet dan wordt Uw vispas door de
vereniging ingenomen voor tenminste 3 maanden.
Het is verboden om afval achter te laten. Bij het verlaten van de visplaats dient deze schoon
te zijn.
Het is verboden honden mee te nemen als er vee in het land staat.
Zondags is het verboden om te vissen in de Roskamkolk.
Open vuur of barbecue is aan de waterkant verboden.
Het nuttigen of het voorhanden hebben van alcoholische dranken aan de waterkant is
verboden.
Het gebruik van visveilige systemen en een onthaakmat is gewenst, wees zuinig met de vis.
Rallyvissen is verboden.
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 maanden april en mei mag er niet gevist worden vanaf grasland tenzij er al
gemaaid is. Vermijd hoog gras, vis liever vanaf net gemaaid land!!
Het is verboden om 50 meter voor en 50 meter na het witte brugje bij het Noorddiep te
parkeren i.v.m. groot landbouwverkeer.
De hengels mogen niet onbeheerd worden achter gelaten.

Visrecht(V) en Looprecht(L) van de Hv. “Ons Vermaak” en de
gemeente Kampen.
Alle wateren in de gemeente Kampen met name genoemd zijnde:
1. Omringende landen en bermen rondom de Blazekolk. V+L Venedijk Noord.
2. Idem Onderdijkskolk. V+L Venedijk Noord.
Idem Oenekolk. V+L Venedijk Noord.
3. Idem Boerrichterkolk. V+L Venedijk Zuid, rechts van het bordt “Ons Vermaak”.
De oever voor erf nr.3 is verboden.
4. Idem Koerskolk. V+L Venedijk Zuid (niet te bevissen ivm werkzaamheden tot nader bericht
op de website).
5. Idem Knieperkolk V+L Venedijk Zuid (15 meter links en 15 meter rechts van het bord.
6. Idem Dompekolk. V+L Dompeweg.
7. Idem Roskamkolk. V+L Nieuwendijk.
8. Idem de Garste van Noorddiep tot verkeersweg V+L.
9. Idem uitwateringskanaal Noorddiep naar de IJssel V+L.
10. Idem Noorddiep V+L.
11. Idem Molenkolk.
12. Ganzendiep.
13. Goot (tot gedenk naald).
14. IJssel (vanaf Molenbrug stroomafwaarts).
15. Kolk Seveningen.
16. Keteldiep en Kattendiep.
17. Polderwateren in/op de Mandjeswaard, het Kampereiland, de Melm, Broeken en Maten
en polder Dronten.
18. Kolken aan de Zwartendijk.
19. Bosjessteegkolk.
20. Zuiderwaardkolk.
21. Bebouwde kom Kampen en Ijsselmuiden.
22. De wateren van het voormalig waterschap Kamperveen/Zalk, zoals op de kaart aangegeven
tot 150 meter vanaf de openbare weg, uitgezonderd kanaal en berm langs de dwarsweg van
de Baron Bentinckweg naar de Boerderij van de heer Prins V+L.
Bijzondere bepalingen:
Aanwijzingen en/of bevelen van bv waterschapspersoneel, verenigingscontroleur, BOA, pachter
of wegbeheerders belast met de uitvoering van onderhoudswerk dienen te worden opgevolgd. U
wordt verzocht geen plaats
te nemen daar waar het bestuur een vergunning heeft afgegeven voor het houden van een
viswedstrijd, mits tijdig wordt aangegeven.
Minimum maten en gesloten tijd aas en vissoorten:
Zoals aangegeven in de visserijwet en in het boekje lijst landelijk viswateren.
VISpas Hv. “Ons Vermaak”:
Vispassen worden jaarlijks verstrekt en kunnen afgehaald worden tijdens de uitgiftedagen. Via
automatische incasso of door de contributie over te maken krijgt u uw VISpas thuisgestuurd.

Bijzonder reglement “Dompekolk”:
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Het is verboden meer dan 2 forellen in bezit te hebben en mee te nemen! (alleen zelf
gevangen!)
Forel bestemd voor consumptie moet gelijk gedood worden door een krachtige tik op de kop.
Alleen een ééntandige weerhaakloze haak is toegestaan.
Uitsluitend vissen met één hengel (behalve karpervissers vissende met boilies en partikels.)
Toegestane aassoorten: powerbaits, forellendeeg, insectenlarven (zoals maden, meelwormen
en bijenlarven), wormen, kunstaas (zoals vliegen, spinners, lepels, plug, ect…), Boilies en
Granen/zaden (zoals mais, hennep, erwten, enz…) Let wel op wettelijk geregelde gesloten
tijden.
Voeren is verboden met uitzondering voor boilies en partikels, het advies is matig voeren.
Gevangen forel die niet meegaat voor consumptie, zo snelmogelijk terug zetten, een
hakenstekker of tangetje is handig. Ook wordt een landingsnet aanbevolen.
Nachtvissen is alleen op karper toegestaan.
Bellyboten: Alleen toegestaan in de maanden okt, nov, dec, jan en feb met een maximum van
5 bellyboten die niet voorzien zijn van een motoraandrijving of peddels.
Reddingsvest is verplicht.
Het is verboden om afval achter te laten. Bij het verlaten van de visplaats dient deze schoon te
zijn.

Controle:
Aan Boa’s, controleurs en overige bevoegden dient u ten allen tijde uw VISpas van Hv “Ons
Vermaak”, lijst van viswateren en de verenigingslijst te tonen.
Kunt u de juiste documenten niet tonen, dan wordt u geacht zonder vergunning te vissen. In onze
wateren wordt zeer frequent gecontroleerd. Ons controleteam mag bij overtredingen uw papieren
in beslag nemen als u de voorwaarden en bepalingen niet in acht neemt. Onze Boa’s zijn wettelijk
bevoegd om proces verbaal op te maken.

Vergunning uitreiking voor 2018
Wilt u lid blijven van onze vereniging, dan dient u te reageren op onze uitnodiging die in
november/december 2017 thuisgestuurd krijgt. Reageert u niet, dan hanteren wij de volgende
procedure: U kunt tot 1 februari 2018 de normale contributie overmaken en in het bezit komen
van uw vergunning.

Op 1 februari 2018 vervalt uw lidmaatschap en wordt u uitgeschreven als lid en
vervallen al uw rechten. U kunt zich dan alleen nog als nieuw lid laten inschrijven
tegen het daarvoor geldende tarief en inschrijfgeld.
Verhuizingen, opzeggingen (voor 1 oktober) e.d. kunt u schriftelijk doorgeven aan
de ledenadministratie. Mailen mag natuurlijk ook (info@hvonsvermaak.nl).
Ledenadministratie hv “Ons Vermaak”
Dorpsweg 96, 8274 AH Wilsum

Namens het bestuur veel visplezier.

Verenigingslijst 2017
Visrechthebbenden gemeente Kampen, Kampereiland Vastgoed NV en
Hv. “Ons Vermaak” geven hun visrechten uit in één schriftelijke toestemming,
waarvoor Ons Vermaak namens de gemeente Kampen en Kampereiland
Vastgoed NV gemachtigd is.

Hengelaarsvereniging “Ons Vermaak” Kampen
Opgericht 4 November 1921

Let op!! De VISpas is in combinatie met dit document het bewijs van
lidmaatschap van de vereniging.
E-mail : info@hvonsvermaak.nl
Website : www.hvonsvermaak.nl
Bank nr. : NL95SNSB0909982414

Meldpunt stroperij: 06-52333857 of 06-28072509
Meldpunt vissterfte: 06-45752834
De vereniging is aangesloten bij Sportvisserij Nederland, Sportvisserij Oost Nederland en bij de
Kamer van Koophandel nr. 40059036.

Het niet in acht nemen van de regels genoemd in dit document of
als er in strijd wordt gehandeld met de visserijwet, de keur van het
waterschap of de gemeentelijke visserijverordening betekent dat
men wordt geacht zonder vergunning te vissen! Zorg dat u altijd uw
VISpas, lijst van viswateren en dit document bij u heeft.
Wees zuinig op oever en waterplanten.

