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SPORTVISSERIJ GEDRAGSCODE WELZIJN VIS 
Gebaseerd op de ‘Code of practice for recreational 
fisheries’ van de EIFAC/FAO 
 
1. Sportvissen is een activiteit waar levende dieren bij 
betrokken zijn. Het welzijn van vissen kan 
tengevolge van het vangen, onthaken en terugzetten van 
vis bij onzorgvuldig handelen negatief 
worden beïnvloed. Beschadigingen en/of stress kunnen 
het gevolg zijn. Sportvissers zijn daarom 
verplicht met zorg en respect met de vissen om te gaan. 
 
2. Wees ervan bewust dat gevangen vissen (dood of 
levend) gevaarlijke visziektes kunnen verspreiden. 
Zet een gevangen vis daarom alleen terug in het water 
waar deze is gevangen. 
 
3. Het materiaal dient geschikt te zijn voor de te vangen 
vis (formaat, soort). Zorg bij het vissen dat: 
a) de haak niet wordt geslikt; 
b) de vis alleen in de bek wordt gehaakt; 
c) de lijn niet breekt; 
d) de dril zo kort mogelijk duurt; 
e) verwondingen zoveel mogelijk worden voorkomen. 
 
4. De vis dient voorzichtig te worden geland en dient 
tijdens het onthaken goed te worden 
vastgehouden zonder echter in de vis te knijpen. 
 
5. Vissen die voor eigen consumptie zijn bestemd moeten 
-liefst vóór het onthaken- worden gedood 
door een stevig klap op de kop. Dit dient bij voorkeur te 
gebeuren met een priest of ander daarvoor 
geschikt zwaar voorwerp, waarna direct de kieuwbogen 
kunnen worden doorgesneden. 
 
6. Vissen mogen alleen levend worden bewaard in 
geschikte leefnetten overeenkomstig de leefnetcode 
van Sportvisserij Nederland, in een geschikte bun e.d., 
die voldoende ruimte en zuurstof bieden. 
 
7. Vissen met levende aasvis is in Nederland verboden. 
Bij gebruik van aasvissen voor het vissen op 
roofvis, dienen deze vóór bevestiging aan de haak te 
worden gedood met een klap op de kop. 
 
8. Tijdens viswedstrijden dient te worden voorkomen dat 
de gevangen vis tijdens het wegen en 

terugzetten wordt beschadigd. Zorg er voor dat er 
voldoende weegpunten aanwezig zijn, vermijd te 
lange blootstelling aan lucht en zet de vis zo dicht 
mogelijk bij de plek terug waar deze is gevangen. 
 
9. Zet een gevangen vis in de best mogelijke conditie 
terug door: 
a) zodanig te werk te gaan en middelen te gebruiken dat 
tijdens het binnenhalen, onthaken 
en/of terugzetten van de vis geen verwondingen aan de 
slijmlaag en organen van de vis 
worden veroorzaakt; 
b) altijd over een hakensteker, een onthaaktang en 
geschikt landingsmiddel (bijv. schepnet) 
te beschikken; 
c) de tijd dat een vis uit het water is zo kort mogelijk te 
houden; 
d) een vis alleen met nat gemaakte handen aan te raken; 
e) de vis bij voorkeur in het water te onthaken; 
f) het contact met de kieuwen en ogen van de vis te 
vermijden; 
g) bij het vissen op roofvis altijd een kniptang voor 
(meertandige) haken mee te nemen; 
h) bij het onthaken van grote vissen (karper en snoek) 
altijd een onthaakmat te gebruiken; 
i) bij diepgehaakte vissen de lijn zo dicht mogelijk bij de 
haak door te knippen en daarna de 
vis weer terug te zetten, mits verwacht wordt dat de vis 
dit overleeft; 
j) ernstig gewonde vissen niet terug te zetten, direct te 
doden en mee te nemen naar huis; 
k) niet op zodanige dieptes te vissen, dat vissen door het 
drukverschil beschadigd raken; 
l) niet tijdens de paaitijd op roofvis te vissen; 
m) de gevangen vis zo snel mogelijk voorzichtig in 
hetzelfde water terug te zetten; 
n) indien nodig de vis bij het terugzetten te 
ondersteunen, totdat deze in staat is om op 
eigen kracht weg te zwemmen. 
 
10. Ruim na een visdag lijnen en ander afval op. 
Achtergelaten vislijnen en haken kunnen veel 
schade aanrichten. 

 
 
 

Aanvulling bij de Landelijke & Federatieve Lijst van 
Viswateren 2010-2011-2012 
 
De hieronder vermelde wateren en voorwaarden zijn een 
aanvulling op de Landelijke & Federatieve Lijst van 
Viswateren 2010-2011-2012 
In deze wateren mag worden gevist door de houder van 
een geldige VISpas, onder de algemene voorwaarden 
zoals vermeld in de Landelijke Lijst en de voorwaarden 
zoals vermeld bij de verschillende federaties.  
Bij het vissen in de hieronder genoemde wateren dient u 
naast de VISpas en de Landelijke & Federatieve Lijst van 
Viswateren deze aanvullingslijst bij u te hebben.  
Het witte gedeelte betreft aanvullingen op de Landelijk 
ingebrachte wateren, de omkaderde blauwe gedeelten 
betreffen aanvullingen van Federatieve Lijsten dan wel 
verenigingslijsten. Voor deze laatste dient u in het bezit 
te zijn van de VISpas van de juiste federatie of 
vereniging. Omdat iedere regio verschillende lijsten kent 
wordt waar nodig, bij de pagina’s steeds met een code 
aangegeven op welke pagina de aanvulling per regio 
staat. 
 
Lijst A = Hengelsportfederatie Groningen en Drenthe, 

Sportvisserij Fryslân en Hengelsportfederatie 
Oost-Nederland 

Lijst B = Sportvisserij Zuidwest Nederland en 
Hengelsportfederatie Midden Nederland 

Lijst C = Federatie van hengelsportverenigingen in het 
Gooi en Eemland e.o. en Sportvisserij 
NoordWest Nederland 

Lijst D = Sportvisserij Limburg 
 
 
 
 
 
 
De ligging van de wateren is ook te vinden op 
www.visplanner.nl 
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Wettelijke visserijregels 
 
Pagina 6 en 7 met de wettelijke visserijregels 
worden per 1 oktober vervangen door 
onderstaande tekst: 

 
De (sport)visserij is geregeld in de Visserijwet 1963. De 
belangrijkste wettelijke regels worden hier beschreven. 
 
Visserij in de binnenwateren 
 
Schriftelijke toestemming 
Om in het binnenwater te mogen vissen heeft elke visser een 
schriftelijke toestemming nodig van degene die het visrecht 
heeft op het water waar men wil vissen. Die visrechthebbende 
is in de meeste gevallen een hengelsportvereniging of 
federatie die visrecht heeft gehuurd voor de leden en deze 
visrechten via een toestemming beschikbaar stelt. De VISpas 
en de daarbij behorende Lijst(en) van Viswateren vormen 
samen de schriftelijke toestemming waarmee u kunt vissen in 
de wateren die in de lijst(en) staan vermeld. 
 
Gesloten tijd aassoorten 
Van 1 april tot de laatste zaterdag in mei geldt een verbod 
voor sommige aassoorten. Er mag in die periode niet worden 
gevist met: slachtprodukten, een dood visje of een stukje vis 
(ongeacht hoe groot) of enig kunstaas met uitzondering 
van kunstvliegen kleiner dan 2,5 cm. Voor het IJsselmeer 
geldt dit verbod van 16 maart tot 1 juli. Let op: voor een aantal 
wateren in deze lijst geldt een langere gesloten tijd. Dit staat 
bij de betreffende wateren vermeld. 
 
Gesloten tijd vissoorten 
Voor een aantal vissoorten bestaat een gesloten tijd. Vangt u 
zo’n vis in die periode, dan moet u hem met de grootst 
mogelijke zorg behandelen en direct levend en 
onbeschadigd in hetzelfde water terugzetten. Let op: voor een 
aantal wateren in deze lijst geldt een langere gesloten tijd. Dit 
staat bij de betreffende wateren vermeld. 
Gesloten TIJD Vissoorten 
 
 

 
 
Beschermde vissoorten 
In de Flora- en faunawet is een aantal vissoorten opgenomen 
waarop u niet mag vissen. Het betreft de volgende soorten: 
gestippelde alver – beekprik – bittervoorn – elrits – houting - 
grote modderkruiper - kleine modderkruiper – rivierdonderpad 
- steur. 
 
Meeneemverbod graskarper 
Graskarper moet vanwege zijn speciale functie altijd worden 
teruggezet. Deze vissoort wordt uitgezet om overtollige 
plantengroei in het water te beteugelen. 
 
Verbod gebruik levend aas 
Het is verboden om bij het vissen als aas levende gewervelde 
dieren te gebruiken (o.a. levende vissen, amfibieën, reptielen, 
vogels of zoogdieren). Vissen met maden, wormen, 
muggenlarven e.d. is wel toegestaan. 
 
Nachtvissen 
Nachtvissen is in alle wateren het hele jaar wettelijk 
toegestaan behalve in enkele door de minister aangewezen 
wateren (bijvoorbeeld het IJsselmeer en de aangelegen open 
havens. Let op: in een aantal wateren waar het wettelijk is 
toegestaan heeft de visrechthebbende een extra 
nachtvistoestemming verplicht gesteld. Informeer bij de lokale 
visrechthebbende voor u gaat nachtvissen. Of het 
nachtverblijf met een schuilmiddel is toegestaan, is per 
gemeente geregeld. Raadpleeg hiervoor de APV van de 
betreffende gemeente. 
 
 
 
 

Minimum maten vissoorten 
TEN VISSOORTEN 
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Sportvisserij MidWest Nederland 
 
Pagina 90 (Lijst C, pagina 13) toevoegen: 
HSV Ons Genoegen te Enkhuizen 
De Visput in Enkhuizen 
 
Pagina 93 (Lijst A, B en D) toevoegen: 
HV Zaanstreek 

� Knollendammervaart 
� Zuidwestplas 
� Ringvaart Twiske, voorzover gelegen in de 

polder Oostzaan, uitgezonderd het afgebakende 
gedeelte in de onmiddellijke nabijheid van het 
watergemaal 

� De Banne Wormer, Jisp en Neck, de polder 
De Enge Wormer en de ringsloot ervan. 

� Noorder Twiske, omvat de oostelijke zijde van 
de Noorder Twiske vanaf de Twiskebrug tot aan 
het sluisje bij Purmerend. De westelijke zijde 
behoort bij de polder Oostzaan 

� Noorderringsloot Wijde Wormer  
� Ganzensloot in Neck 
� Eerste Zuiderringsloot of Heerenhuissloot 

Wijde Wormer 
� Tweede Zuiderringsloot in Wijde Wormer 
� Derde Zuiderringsloot in Wijde Wormer 
� Zaanwater 
� Polder Westzaan 
� Wateren Zaanstad 
� Jagersplas 
� Voorzaan 
� Achterzaan 
� Zaandijkerend 
� Polder Oostzaan 
� De Polder Wijdewormer (zie kaartje) 

Pagina 96 (Lijst C, pagina 55) toevoegen: 
HSV De Snoek te Harderwijk 
Gemeente Ermelo: 

� Twee vijvers aan de Oude Nijkerkerweg 
� De Plas van Beek aan de Julianalaan 
� De vijver in Parc Viventra ter hoogte van de 

putterweg en de Smutslaan. 
De regels die hier gelden zijn de zelfde als die voor de 
binnenwateren gelden van Harderwijk.Voor beiden geldt 
niet langer een meeneemverbod maar een bezitsverbod. 
Dit houd in dat de vis na vangst direct teruggezet moet 
worden. 
 
Pagina 102 (Lijst C, pagina 74) toevoegen: 
Gemeente de Bilt 
Gewestelijke pachtcommissie Utrecht 

� Wateren in recreatiegebied Gagelbos voor zover 
eenvoudig bereikbaar vanuit de berm van de 
openbare weg en/of de fietspaden. (zie kaartje) 

- gebruik van tenten en windschermen niet toegestaan 
- aanwezigheid hond niet toegestaan 
- nachtvissen is het hele jaar verboden 
- verboden karper of snoek mee te nemen 
- verboden waterplanten te verwijderen 
- verboden vogels te verstoren 
- verboden viswedstrijden of andere 
hengelsportevenementen in groepsverband te houden 
- verboden te vissen in de fortgracht van Fort Ruigenhoek 

Pagina 55 en 56, uitsluitend in Lijst C  
Voor de Arkervaart vervalt de beperking dat slechts met 
1 hengel en aangewezen aassoorten mag worden gevist. 
 
Pagina 55, uitsluitend in Lijst C, toevoegen: 
HSV Hoop Op Geluk te Nijkerk  

� Arkemheense polder, alle A- en B 
watergangen voor zover eigendom van het 
waterschap Vallei en Eem. 

� De Arkervaart 
De vroegere beperking van één hengel en aangewezen 
aassoorten vervalt vanaf 2012 
 
Pagina 57, uitsluitend in Lijst C: toevoegen: 
HSV De Rietvoorn te Veenendaal 
Het Spinnemeer te Ederveen 
 
Pagina 68, uitsluitend in Lijst C:  
Voor de sierwateren van Almere, welke uitsluitend voor 
leden van HSV Ons Genoegen zijn, is het verboden snoek 
of karper mee te nemen, voor handen te hebben of te 
vervoeren. 
Pagina 75, uitsluitend in Lijst C:  
Gemeente Eemnes, toevoegen: 
HSV Hilversum 
De Waaijen 1 t/m 15 in de Eemnesserpolder (zie 
kaartje). 
 
In de Waaijen 5 t/m 14 is het verboden te vissen van 1 
maart t/m 1 augustus i.v.m. broedseizoen. In de Waaijen 
7 t/m 14 mag uitsluitend met kunstaas en/of 
vliegenhengel worden gevist. 
Het is verder verboden:  
- zich met fietsen, bromfietsenauto’s en andere 
vervoermiddelen op de onderhoudspaden en dijktaluds te 
begeven dan wel te parkeren. 
- wormen te spitten of te verzamelen 
- anders dan vanaf de via de Zomerdijk en Meentdijk 
bereikbare oevers te vissen. Alleen bij Waaij 2 kan tevens 
van de vissteiger worden gevist 
- kampvuren te maken 
- ’s nachts te vissen 
- tenten of windschermen te plaatsen 
- enig vaartuig, inclusief bellyboat te gebruiken 
- viswedstrijden te houden 
- overmatig te voeren 
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Federatie Midden Nederland 

 
Pagina 110 (Lijst C, pagina 175): toevoegen 
Bijzondere voorwaarden: 3, 4, 5, 8, 9, 11 en 12 
 

� Gendringen: Wateren gelegen aan de 
Touwslagersbaan en de Haverkamp 

� Ulft: Wateren gelegen aan de Boogschutter te 
Ulft, de Wega, de Slingestraat, de Dinkelstraat, 
de Maasstraat en nabij het winkelcentrum De 
Blenk. De watergangen en vijvers gelegen op 
industrieterrein De Rieze. 

� Winterswijk: Alle wateren in de bebouwde kom 
met uitzondering van de vijver tegenover 
restaurant “Weerkomm’n”, de vijver bij kruising 
Venemansweg / Driemarkweg, de vijver gelegen 
tussen de Magnoliastraat / Bocholtsestraat. 

� Didam: Alle wateren in de bebouwde kom 
inclusief de retentievijver aan de Kollenburgweg.  

� Wehl: De vijver aan de Esdoornlaan / 
Dennendreef 

� Gem. Berkelland: Alle wateren gelegen in de 
bebouwde kom van Neede, Borculo, Ruurlo en 

Eibergen. Met uitzondering van de grachten en 
waterpartijen bij “Huize De Kamp” in Neede en 
“Huize Ruurlo” en de vijvers gelegen in Borculo 
tussen Elbrinksvonder, Heure en De Hofvoogd. 

 
Pagina 110 (Lijst C, pagina 175): toevoegen 
Bijzondere voorwaarden: 3, 4, 5, en 12 
Groenlo: Vijver tussen de Rondweg N319 en de 
Botterpeterweg. 
 
 
Sportvisserij Zuidwest Nederland 
 
Pagina 122 (Lijst C, pagina 187): toevoegen na punt 14 
Recreatieplas Kijfhoek. 
 
Pagina 124 (Lijst C, pagina 189) 
de wateren in recreatiegebied Bernisse 
Het gebruik van motorboten is verboden.  
 
Pagina 128 (Lijst C, pagina 193), gemeente 
Zwijndrecht. Punt 10 is aangepast: 
10. Alle wateren binnen de gemeente Zwijndrecht, 
behoudens rechten van derden. 
Nachtvissen (tussen 2 uur na zonsondergang en één uur 
voor zonsopgang) is niet toegestaan voor het deel van de 
Devel tussen de Develbrug en de Munnikensteeg (beide 
zijden). 
 
Pagina 135 (Lijst C, pagina 200)  
Bij punt 18 geldt: 
Het looprecht langs het zogenaamde Hanegevecht is niet 
toegestaan vanaf de brug in de Brugweg over een 
afstand van ong. 200 meter noordwaarts, richting 
Steenbergen. 
Uitgezonderd hiervan zijn de leden van HSV De 
Kruisweel.  
 
Pagina 148 (Lijst C, pagina 213): toevoegen bij 
Oosterschelde:  
15a. Schelphoek oost extra. Dijkpaal 97+40 m 
(strekdam) -dijkpaal 100 
 
 
 
 
 
 

Sportvisserij Limburg 
 
Pagina 151 (Lijst C, pagina 216): vervallen de twee 
eerste uitzonderingen. Een nieuwe uitzondering wordt: 
Rivier de Maas over de volle breedte vanaf 400 meter 
stroomafwaarts van de spoorbrug te Roermond tot aan 
kmp. 88.000. Daarmee worden onderstaande delen van 
de Maas toegevoegd aan de landelijke lijst van 
Viswateren: 

� Rivier de Maas over de gehele breedte vanaf 
kmp. 88.000 tot kmp. 97.550 (van de boerderij 
Maaswijnaarden te Neer tot de Schelkensbeek te 
Reuver, met inbegrip van de afgedamde 
Maasarm te Rijckel-Beesel) en 

� de westelijke helft van de Maas kmp. 97.550 
tot kmp. 102.500 (de linkerzijde van de Maas 
ter hoogte van de Schelkensbeek (aan de 
overzijde van de Maas) tot aan het veer te 
Baarlo). 

 
Voor het hiervoor beschreven delen van de rivier de Maas 
gelden de navolgende voorwaarden: 

- Gevangen roofvissen dienen terstond in 
hetzelfde water te worden teruggezet. 

- Nachtvissen is het gehele jaar verboden. 
- Vissen vanuit een boot is verboden. 

 
 


