
Verenigingslijst van  viswateren 

2020 

       
 

 

Het bestuur van de Hengelsportvereniging de Duivelskolk te Weurt 

verklaart dat de houder van deze lijst mag vissen in de wateren die 

genoemd zijn in deze lijst. 

 
De VISpas is het lidmaatschapsbewijs van de vereniging.  

 

Leden van de HSV de Duivelskolk mogen vissen in de volgende 

wateren:  

• Het Nieuwe Grindgat te Weurt 

• Het Oude Grindgat te Weurt 

 

Meevistoestemming 

De VISpas van de HSV de Duivelskolk geeft tevens het recht een 

jeugdige beneden de leeftijd van 14 jaar te laten vissen in 

bovengenoemde wateren. Deze jeugdige heeft dan geen VISpas 

nodig. De houder van de VISpas is verantwoordelijk voor de 

jeugdige visser.  

De jeugdige mag vissen met maximaal 1 hengel.  

Deze meevistoestemming geldt niet voor de houders van een 

JeugdVISpas.  

 

Deze lijst van viswateren is alleen geldig in combinatie met de 

VISpas 2020 met het logo van de HSV de Duivelskolk 

 

Geldig van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2020  voor het 

vissen met maximaal 2 hengels en alle wettelijk toegestane 

aassoorten.  
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Bijzondere bepalingen 

 
Algemeen 
Vissen is  toegestaan met maximaal 2 hengels en alle wettelijk toegestane 

aassoorten.  

Nachtvissen 
Het betreden van de gronden en het bevissen van de wateren is uitsluitend 

toegestaan van 1 uur voor zonsopkomst tot 1 uur na zonsondergang. 
Nachtvissen is in alle wateren  gedurende het gehele jaar verboden. 

Parkeren 
Het parkeren van motorvoertuigen is enkel toegestaan op de daarvoor 

bestemde parkeerplaatsen nl.: aan de linkerzijde van de weg naar de 

steenfabriek Voor het parkeren op de Waalbandijk is een parkeerkaart 
benodigd. 

Bij het parkeren van voertuigen moet overlast aan andere gebruikers van de 

weg en de gronden vermeden worden. 

Zwemmen 
Zwemmen is ook voor leden ten strengste verboden. Het gebruik van 
surfplanken en (opblaas)boten is verboden. Indien boten voor de 

hengelsport worden gebruikt, dient men in het bezit te zijn van een 

bootvergunning. 

Wedstrijden 
Indien wedstrijden worden georganiseerd verzoeken wij alle leden  de 

hiervoor benodigde ruimte vrij te laten en de aanwijzingen van de 

organisatie op te volgen.  

Gebruik leefnet 
Het gebruik van een leefnet is niet toegestaan. 

 

 
 

Penningmeester/ledenadministratie    

B. Aalbers 

Past v.d. Marckstraat 13a 

6551 ZN Weurt  

Tel  024-6773486 of 0612713564 

E-mail: b.aalbers3@chello.nl 

http://deduivelskolk.mijnhengelsportvereniging.nl 
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