
ALLEEN GELDIG IN COMBINATIE MET DE VISPAS VAN
DE HENGELSPORTVERENIGING WADDINXVEEN

Opgericht d.d. 27 augustus 1962
Goedgekeurd bij K.B. 5 augustus 1964 - No. 156
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ING: 15 13 660 t.n.v. de penningmeester
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hengelsportvereniging ‘Waddinxveen’
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BEWIJS VAN LIDMAATSCHAP 2018
TEVENS WATERBOEKJE

NAAM en ADRES INVULLEN en ONDERTEKENEN!

naam:  ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

adres:  ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

woonplaats:  ..............................................................................................................................................................................................................................................................

geb.datum:  ..............................................................................................................................................................................................................................................................

N.B.
Het bewijs van LIDMAATSCHAP is STRIKT PERSOONLIJK en is 
slechts geldig indien voorzien van handtekening van de houder.

Handtekening van de houder:

  ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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Het bestuur van de hengelsportvereniging ‘Waddinxveen’

a. rechthebbende van het visrecht in de percelen water 
als omschreven onder nrs. 1 t/m 17 op pag. 10 t/m 11. 

b. gemachtigd tot het uitreiken van vergunning, krachtens machtiging 
van de rechthebbende(n) op het visrecht, in de percelen water als 
omschreven onder pag. 7 en 8.

c. 
verleent bij deze voor het jaar 201  vergunningen aan de houder van dit 8
bewijs van lidmaatschap, aan de ommezijde genoemd, tot het vissen in 
genoemde wateren, met inachtneming van de ALGEMENE VOORWAARDEN, 
vermeld op pag. 4 en 5 van deze vergunning.

Waddinxveen, 1 januari 2018.
    
Voor het bestuur:
 

   
Voorzitter

    
       

Penningmeester



U vindt in dit document:

Pag. 4 + 5:  Algemene voorwaarden van H.S.V.
Pag. 5:  Nachtvissen
Pag. 6:  Adressen van bestuursleden
Pag. 7+ 8 + 9: Machtigingswater van dhr. W.J. den Boer
Pag. 10 + 11: Opgave van viswateren, in eigen pacht bij H.S.V.

ATTENTIE: Daar waar in deze vergunning wordt gesproken over VISPAS, 
wordt bedoeld, de VISPAS van de hengelsportvereniging Waddinxveen.

Aan de controleurs van de H.S.V., die zich zodanig legitimeren, moet op 
EERSTE vordering deze vergunning, de vispas + waterboekje worden
getoond. Zie pag. 4, punt C van de algemene voorwaarden.

Bij overtreding van de verenigingsbepalingen wordt de overtreder geacht,
zonder vergunning te vissen en is een controleur gerechtigd, deze
vergunning, de vispas + waterboekje in te nemen.

Deze vergunning geeft recht tot het vissen met:
 1. met ten hoogste TWEE hengels, geaasd met:
  a. brood, aardappel, deeg, kaas, al dan niet gekiemde granen, zaden 
   en peulvruchten, fruit, slachtproducten, zeepier, zager, mossel,
   afgeknotte gaper (putschelp), worm, steurkrab en garnaal;
  b. nabootsen van het onder a. genoemde producten;
  c. insecten en insectenlarven;
  d. nabootsingen van het onder c. genoemde aas, mits niet groter dan 
   2,5 cm. alsmede een stukje vis, mits niet groter dan 2 cm.

 2. met een hengel, geaasd met een dood visje, dan wel met kunstaas,
  al dan niet gecombineerd met één hengel als omschreven onder 1.

Het vissen met een LEVEND aasvisje is verboden!!
Gevangen aal/paling dient direct te worden teruggezet!
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U vindt in dit document:

Pag. 4 + 5  : Algemene voorwaarden van H.S.V. 
Pag. 5  : Nachtvissen
Pag. 6  : Adressen van bestuursleden
Pag. 7  : Minimum maten van de vis
Pag. 8 + 9 + 10 : Machtigingswater van dhr. W.J. den Boer
Pag. 10 + 11 : Opgave van viswateren, in eigen pacht bij                     

  H.S.V.

ATTENTIE: Daar waar in deze vergunning wordt gesproken over VISPAS, 
wordt bedoeld, de VISPAS van de hengelsportvereniging Waddinxveen.

Aan de controleurs van de H.S.V., die zich zodanig legitimeren, moet op 
EERSTE vordering deze vergunning, de vispas + waterboekje worden 
getoond. Zie pag. 4, punt C van de algemene voorwaarden.

Bij overtreding van de verenigingsbepalingen wordt de overtreder 
geacht, zonder vergunning te vissen en is een controleur gerechtigd, deze 
vergunning, de vispas + waterboekje in te nemen.

Deze vergunning geeft recht tot het vissen met:
1) met ten hoogste TWEE hengels, geaasd met:

a. brood, aardappel, deeg, kaas, al dan niet gekiemde granen, 
zaden en peulvruchten, fruit, slachtproducten, zeepier, zager, 
mossel, afgeknotte gaper ( putschelp), worm, steurkrab en 
garnaal;

b. nabootsen van het onder a genoemde producten;
c. insecten en insectenlarven
d. nabootsingen van het onder c genoemde aas, mits niet groter 

dan 2,5 cm. alsmede een stukje vis, mits niet groter dan 2 cm.
2) met een hengel, geaasd met een dood visje, dan wel met kunstaas, 

al dan niet gecombineerd met één hengel als omschreven onder 1.

Het vissen met een LEVEND aasvisje is verboden!!
Gevangen AAL dient direct te worden teruggezet.
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HIJ/ZIJ, die de ALGEMENE VOORWAARDEN overtreedt, wordt geachte 
zonder vergunning te vissen, stelt zich bloot aan ROYEMENT en is ten 
alle tijden STRAFBAAR.

ALGEMENE VOORWAARDEN:
A. Het vissen met een hengel, geaasd met een dood visje, dan wel met 

kunstaas, is in onze wateren VERBODEN van 1 maart tot de laatste 
zaterdag in mei.

B. Deze vergunning is alleen geldig, indien de rechtmatige houder in 
het bezit is van de bij de WET vereiste vispas + waterboekje of de 
visplanner app.

C. Één hengel geaasd met kunstaas of dood aas, dient in het bezit te zijn 
van de vispas + waterboekje of de visplanner app.

D. Het is niet toegestaan karper mee te nemen, in het bezit te hebben, 
over te zetten naar ander water, tenzij het bestuur er geval voor geval 
beoordelend, toestemming voor geeft.

E. Voor alle gepachte wateren geldt het verbod tot het betreden van de 
met de struiken of bomen beplante oevergedeelten.
Uitsluitend mag worden gevist vanaf vissteigers en groenstroken.

F. Elke gevangen KARPER en/of GRASKARPER dient onmiddellijk na 
de vangst in hetzelfde water te worden teruggezet.  Echter is het 
toegestaan, gebruik te maken van een bewaarzak van minimaal 70 x 
100 cm van zonsondergang tot zonsopgang.
Buiten het nachtvisseizoen mag de bewaarzak worden gebruikt van 
zonsondergang tot 2 uur na zonsondergang.
Er mag minimaal 1 KARPER per bewaarzak worden weggehangen.
Bij gericht vissen op karper is het gebruik van een onthakingsmat 
verplicht.

G. Het is verboden snoek mee te nemen of in het bezit te hebben. Dit ter 
bescherming van de snoekstand.

H. Men mag géén enkele (snoek)baars in bezit hebben of meenemen. Alle 
(snoek)baarzen dienen direct in zo goed mogelijke staat ter plaatse te 
worden teruggezet.

I. Bij het vissen op roofvis zijn een onthakingstang en kniptang verplicht.
J. Het zoeken naar wormen op enigerlei wijze in plantsoenen c.q. 

groenstroken is ten strengste verboden.

ALGEMENE VOORWAARDEN:

A. Het vissen met een hengel, geaasd met een dood visje, dan wel met

 kunstaas, is in onze wateren VERBODEN van 1 maart tot de laatste

 zaterdag in mei.

B.  Deze vergunning is alleen geldig, indien de rechtmatige houder in het 

 bezit is van de bij de WET vereiste vispas en waterboekje.

C. Eén ieder die vist met een hengel geaasd met kunstaas of dood

 aas, dient in het bezit te zijn van de vispas en waterboekje. Inclusief 

 jeugd.

D. Het is niet toegestaan karper mee te nemen, in het bezit te hebben,

 over te zetten naar ander water, tenzij het bestuur er geval voor geval 

 beoordelend, toestemming voor geeft.

E. Voor alle gepachte wateren geldt het verbod tot het betreden van de 

 met de struiken of bomen beplante oevergedeelten.

 Uitsluitend mag worden gevist vanaf vissteigers en groenstroken.

F. Elke gevangen KARPER en/of GRASKARPER dient onmiddellijk na de 

 vangst in hetzelfde water te worden teruggezet. Het verboden om in

 onze wateren karper te bewaren in bewaarzakken/recoveryslings.

 Bij gericht vissen op karper is het gebruik van een onthakingsmat

 verplicht.

G. Het is verboden om ALLE vis mee te nemen met uitzondering van per

 persoon maximaal 10 aasvisjes van maximaal 10 cm.

H. Bij het vissen op roofvis zijn een onthakingstang, kniptang én

 onthakingsmat verplicht.

I. Het zoeken naar wormen op enigerlei wijze in plantsoenen c.q. groen-

 stroken is ten strengste verboden.

HiJ/ziJ die de ALGEmENE VOORWAARDEN overtreedt, wordt 
geacht zonder vergunning te vissen, stelt zich bloot aan ROyEmENT
en is te allen tijde STRAFBAAR.
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K. Het vissen en/of voeren met gekleurde maden en kunstmatig gekleurd 
voer, alsmede het aan de waterkant voorhanden hebben hiervan, is 
verboden. Geadviseerd wordt beperkt te voeren.

L. Vissen en voeren met pinda’s en/of tijgernoten is niet toegestaan.
M. Nachtvissen valt onder de Karper Commissie Waddinxveen (KCW). 

Hier is nachtvistoestemming te krijgen. Voor meer informatie:      
www.hsvwaddinxveen.nl/index.php/karper

Bij calamiteiten, zoals vissterfte door zuurstofgebrek, waterver-
vuiling of het dempen van sloten of vijvers dient u direct één 
van de onderstaande personen te waarschuwen:

1. J. Th. van Amerongen               tel. 06 180 530 00
2. B. de Bruijn                                 tel. 06 193 464 15 

                                                     (niet op zondag)
3. M. van den Hoek                       tel. 06 832 660 96
4. N. Smith                                      tel. 06 250 441 20
5. M. van Zomeren                        tel. 06 481 657 48
6. Milieudienst Gouda                  tel. 0182 545747 
7. AID                                               tel. 045 5466230

OPZEGGING  VAN   HET   LIDMAATSCHAP   dient  vóór       1 oktober 
2018 schriftelijk of per e-mail te geschieden bij de PENNINGMEESTER 
of  via ledenadministratie.nl.

J. Het vissen en/of voeren met gekleurde maden en kunstmatig gekleurd

 voer, alsmede het aan de waterkant voorhanden hebben hiervan, is

 verboden. Geadviseerd wordt beperkt te voeren.

K. Vissen en voeren met pinda’s is niet toegestaan.

L. Nachtvissen valt onder de Karper Commissie Waddinxveen (KCW).  

 Hier is nachtvistoestemming te krijgen. Voor meer informatie:

 www.hsvwaddinxveen.com/index.php/karper

 Indien u niet in het bezit bent van een nachtvispas kunt u vissen van

 1 uur voor zonsopkomst tot 2 uur na zonsondergang.

Bij calamiteiten, zoals vissterfte door zuurstofgebrek, waterver-
vuiling of het dempen van sloten of vijvers dient u direct
één van de onderstaande personen te waarschuwen:

 1. B. de Bruijn tel. 06 193 464 15
   (niet op zondag)

 2. J. Th. van Amerongen tel. 06 180 530 00

 3. N. Smith  tel. 06 250 441 20
 
 4. m. van Zomeren  tel. 06 481 657 48
 
 5. milieudienst Gouda  tel. 0182 54 57 47
 
 6. AID  tel. 045 54 66 230

OPZEGGING VAN HET LIDMAATSCHAP:
Deze dient vóór 1 oktober 2018 per e-mail te geschieden via
ledenadministratie@vispas.nl
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Het bestuur van de hengelsportvereniging ‘Waddinxveen’

1e voorzitter:
J. Th. van Amerongen Johannes Postlaan 81    2742 TZ  Waddinxveen
  tel. 06 180 530 00

2e voorzitter:
B. de Bruijn Zonnedauw 41    2771 RL  Boskoop
                                       tel. 06 193 464 15 

1e Penningmeester: M. van Os     
  Prunusstraat 27   2742 XK  Waddinxveen
  tel. 06 243 931 01  
  penningmeester.hsvwaddinxveen@hotmail.com   
 
2e penningmeester:
N. Smith  Haverakker 6    2743 EJ  Waddinxveen
(KCW)  tel. 06 250 441 20    nicoenleonie@casema.nl

Bestuurders:
J. Verhoef                      Acaciastraat 39    2742 ZP  Waddinxveen
  tel. 0182 617991    j.verhoef@casema.nl 

M. Van den Hoek tel. 06 832 660 96  
(KCW)     marcovdhoek6481@hotmail.com

J. Zalm (KCW) tel. 06 224 572 03         jeroenzalm@hotmail.com

Marco van Zomeren tel. 06 481 657 748   

ING            15 13 660 t.n.v. de penningmeester    
                   Hengelsportvereniging Waddinxveen 
IBAN          NL51 INGB 0001 5136 60
BIC             INGBNL2A
Website    www.hsvwaddinxveen.nl

Het bestuur van de hengelsportvereniging ‘Waddinxveen’

1e voorzitter:
J. Th. van Amerongen Johannes Postlaan 81 2742 Tz  Waddinxveen
 tel. 06 180 530 00
 m.vanamerongenvanos@telfort.nl

2e voorzitter:
B. de Bruijn  Zonnedauw 41  2771 RL  Boskoop
 tel. 06 193 464 15

1e Penningmeester: 
m. Schinkel  tel. 06 243 931 01
 hsvwaddinxveen@gmail.com
 

2e penningmeester:
N. Smith  Gerard Bleekerstraat 17 2742 mR  Waddinxveen
(KCW)  tel. 06 250 441 20  
 nicosmith78@gmail.com

Bestuurders:
J. Verhoef  Acaciastraat 39 2742 zP  Waddinxveen
 tel. 0182 617991
 j.verhoef@casema.nl

m. van Zoomeren  tel. 06 481 657 748
 marco-v-z@live.com

ING  15 13 660 t.n.v. de penningmeester
 Hengelsportvereniging Waddinxveen
IBAN NL51 INGB 0001 5136 60 
BIC  INGBNL2A
Website  www.hsvwaddinxveen.com
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Wettelijke minimum maten op vis: 
Baars  22 cm.  Bleekforel  25 cm. 
Blankvoorn geen  Winde  30 cm. 
Ruisvoorn  15 cm.  Zeelt  25 cm. 
Bot  20 cm.  Snoekbaars 42 cm. 
Karper  geen  Snoek  45 cm. 
Brasem  geen  Kopvoorn  30 cm. 
Kolblei  geen  Giebel  geen 
Regenboogforel 25 cm. 
 
Met inachtneming van de pagina’s 4 en 5 van de in dit document 
vermelde  ‘Algemene voorwaarden’ en wel de punten A. t/m L hiervan en 
hiertoe gemachtigd door de heer  W.J. den Boer te Rotterdam, geeft dit 
document, het recht tot het vissen met: 
 
ÉÉN of TWEE hengel, als omschreven op pagina 3 in de navolgende 
wateren: 
 
ZUIDPLASPOLDER: 
Ringvaart (zie bijgaande kaart op pagina 9)
- de ringvaart van de Zuidplaspolder het gedeelte aanvangende bij het 

begin van de ringvaart te Moerkapelle en strekkende tot het voormalig 
gemaal ‘François’, waarbij niet behoort de ringvaartarm van het gemaal 
‘van Gennip;

- het gedeelte aanvangende bij het voormalig gemaal ‘François’ tot het 
gemaal ‘Zuidplas’ en vanaf de Gouwetunnel tot aan de Sniepweg te 
Waddinxveen.

Watergangen gelegen in de Zuidplaspolder
- de Eerste Tocht gelegen tussen de Zuidelijke Dwarsweg en de Westelijke 

Spoorsloot;
- de Tweede Tocht in de noordwestelijke richting gelegen langs de 

Bierhoogtweg en in de oostelijke richting tot de westelijke spoorsloot;
- de Derde  Tocht gelegen tussen de Noordelijke Dwarsweg en gemaal ‘de Kroes’;
- de Vierde Tocht;
- de Tocht gelegen langs de Bredeweg tussen de Plasweg en de Zuidelijke 

Dwarsweg;

met inachtneming van de pagina’s 4 en 5 van de in dit document vermelde 
‘Algemene voorwaarden’ en wel de punten A t/m L hiervan en hiertoe
gemachtigd door de heer W.J. den Boer te Rotterdam, geeft dit document, 
het recht tot het vissen met:

ÉÉN of TWEE hengels, als omschreven op pagina 3 in de navolgende wateren:

ZUIDPLASPOLDER:
Ringvaart (zie bijgaande kaart op pagina 9)
- de ringvaart van de Zuidplaspolder het gedeelte aanvangende bij het 
 begin van de ringvaart te moerkapelle en strekkende tot het voormalig 
 gemaal ‘François’, waarbij niet behoort de ringvaartarm van het gemaal
 ‘van Gennip;
- het gedeelte aanvangende bij het voormalig gemaal ‘François’ tot het 
 gemaal ‘Zuidplas’ en vanaf de Gouwetunnel tot aan de Sniepweg
 te Waddinxveen.

Watergangen gelegen in de Zuidplaspolder
- de Eerste Tocht gelegen tussen de Zuidelijke Dwarsweg en de Westelijke 
 Spoorsloot;
- de Tweede Tocht in de noordwestelijke richting gelegen langs de Bier-
 hoogtweg en in de oostelijke richting tot de westelijke spoorsloot;
- de Derde Tocht gelegen tussen de Noordelijke Dwarsweg en gemaal
  ‘de Kroes’;
- de Vierde Tocht;
- de Tocht gelegen langs de Bredeweg tussen de Plasweg en de Zuidelijke 
 Dwarsweg;
- de Vijfde Tocht;
- de zesde Tocht ( in de Gemeente Waddinxveen);
- de zevende Tocht ( in de Gemeente Waddinxveen);
- de Noordelijke Dwarstocht tussen de Derde Tocht en de zevende Tocht;
- de zuidelijke Dwarstocht;
- het afvoerkanaal vanaf de Zuidelijke Dwarstocht tot het krooshek van het
 gemaal ‘zuidplas’;
- de oostelijke verbinding tussen de Vijfde en de Vierde Tocht;
- de oostelijke verbinding tussen de Vierde en de Derde Tocht;
- de oostelijke verbinding tussen de Derde en Tweede Tocht;
- de helft van de afvoertocht tussen de A12 en het gemaal 2e Bloksweg;
- de afvoertocht tussen de A12 tussen de iJzermanlaan en de Beijerink-
 laan tot de Sniepweg.
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- de Vijfde Tocht; 
- de Zesde Tocht ( in de Gemeente Waddinxveen);
- de Zevende Tocht ( in de Gemeente Waddinxveen);
- de Noordelijke Dwarstocht tussen de Derde Tocht en de Zevende Tocht;
- de Zuidelijke Dwarstocht;
- het afvoerkanaal vanaf de Zuidelijke Dwarstocht tot het krooshek van 

het gemaal ‘Zuidplas’;
- de oostelijke verbinding tussen de Vijfde en de Vierde Tocht;
- de oostelijke verbinding tussen de Vierde en de Derde Tocht;
- de oostelijke verbinding tussen de Derde en Tweede Tocht;
- de helft van de afvoertocht tussen de A12 en het gemaal 2e Bloksweg;
- de afvoertocht tussen de A12 tussen de IJzermanlaan en de 

Beijerinklaan tot de Sniepweg.

OOSTPOLDER IN SCHIELAND:
- de Alpherwetering in zuidelijke richting, vanaf de Burgemeester 

Troostweg tot het gemaal ‘Oostpolder’

POLDER PRINS ALEXANDER:
- de Schollevaartsetocht tot aan de Ommoordsetocht, met de in het 

verlengde liggende watergang tot aan de Wollefoppeweg;
- de Ommoordsetocht vanaf de Onderweg tot aan de 

Schollevaartsetocht;
- de Nieuwekerksetocht van gemaal ‘Anne Beijerinck’ tot aan de kruising 

met de Capelseweg;
- de Ringvaart van de polder Prins Alexander, lopende vanaf rijksweg A16 

tot de Gezamelijke Ringvaart van de Zuidplaspolder en polder Prins 
Alexander.

E.e.a. voor zover vrij toegankelijk:
Het betreden van particulier terrein is niet toegestaan.
Per visdag mag één SNOEKBAARS van 42 cm. of langer worden 
meegenomen.
1) Voor al deze wateren geldt een verbod tot het in bezit hebben en 

meenemen van SNOEK;
2) Van 1 maart t/m de laatste zaterdag van mei
3) Van 1 april t/m de laatste zaterdag van mei

OOSTPOLDER IN SCHIELAND:
- de Alpherwetering in zuidelijke richting, vanaf de Burgemeester
 Troostweg tot het gemaal ‘Oostpolder’

POLDER PRINS ALEXANDER:
- de Schollevaartsetocht tot aan de Ommoordsetocht, met de in het
 verlengde liggende watergang tot aan de Wollefoppeweg;
- de Ommoordsetocht vanaf de Onderweg tot aan de Schollevaartsetocht;
- de Nieuwekerksetocht van gemaal ‘Anne Beijerinck’ tot aan de kruising 
 met de Capelseweg;
- de Ringvaart van de polder Prins Alexander, lopende vanaf rijksweg A16 
 tot de Gezamelijke Ringvaart van de Zuidplaspolder en polder Prins 
 Alexander.

E.e.a. voor zover vrij toegankelijk:
Het betreden van particulier terrein is niet toegestaan.
Per visdag mag één SNOEKBAARS van 42 cm. of langer worden meege-
nomen.
Voor al deze wateren geldt een verbod tot het in bezit hebben en mee-
nemen van SNOEK en SNOEKBAARS van 1 maart t/m de laatste zaterdag 
van mei.
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Moerkapelle Waddinxveen
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Met inachtneming van de ALGEMENE VOORWAARDEN ( en onder 
voorbehoud van goedkeuring door de Kamer voor de Binnenvisserij) geeft 
deze vergunning het recht tot vissen in:

1) een gedeelte van de Alphense Wetering, gelegen aan de Noordkade 
beginnende bij het perceel Noordkade 100, lopende in Noordelijke 
richting tot aan de gemeentegrens van Boskoop;

2) de singelgedeelten in de Vondelwijk, omzoomd door:
a. de Nicolaas Beetslaan en Werumeus Buninglaan;
b. de Brederolaan, tegenover winkelcentrum ‘Luifelbaan’;
c. de Van Lippe Biesterfeldlaan;

3) de waterberging aan de Zuidelijke Rondweg;

4) de singelgedeelten nabij het zorgcentrum ‘Souburgh’, voor zover 
bereikbaar vanaf de openbaar toegankelijke groenstroken;

5) de singelgedeelten, omzoomd door de Chopinlaan en de 
Beethovenlaan;

6) de vijver en de singel aan de Jan Dorrekeskade-West, met de daar op 
uitlopende sloot gelegen aan de Esdoornlaan;

7) de vijvers in de wijk ‘Groenswaard’ te weten:
a. voor en naast de flat ‘Elzenhorst’ gelegen en uitlopend tot aan 

de spoordijk bij de Prins Willem Alexandertunnel;
b. omzoomd door de Weidezoom, de Wadde en de Wingerd;

8) de bermsloot, beginnende aan de Beethovenlaan, in de Zuidelijke 
richting, lopende geheel omzoomd, door de Mozartlaan en eindigende 
aan de Chopinlaan;

9) de bermsloot/ringvaart van de Voorofsepolder vanaf de 
Souburghlaan, inlcusief de aldaar liggende vijver tot aan de Alberdingk 
Thijmlaan en doorlopend tot aan de gemeentegrens Boskoop; 

met inachtneming van de ALGEMENE VOORWAARDEN (en onder 
voorbehoud van goedkeuring door de Kamer voor de Binnenvisserij) 
geeft deze vergunning het recht tot vissen in:

1) een gedeelte van de Alphense Wetering, gelegen aan de Noordkade
  beginnende bij het perceel Noordkade 100, lopende in Noordelijke
 richting tot aan de gemeentegrens van Boskoop;

2) de singelgedeelten in de Vondelwijk, omzoomd door:
  a. de Nicolaas Beetslaan en Werumeus Buninglaan;
  b. de Brederolaan, tegenover winkelcentrum ‘Luifelbaan’;
  c. de Van Lippe Biesterfeldlaan;

3) de waterberging aan de zuidelijke Rondweg;

4) de singelgedeelten nabij het zorgcentrum ‘Souburgh’, voor zover 
 bereikbaar vanaf de openbaar toegankelijke groenstroken;

5) de singelgedeelten, omzoomd door de Chopinlaan en de Beethoven-
 laan;

6) de vijver en de singel aan de Jan Dorrekeskade-West, met de daar 
 op uitlopende sloot gelegen aan de Esdoornlaan;

7) de vijvers in de wijk ‘Groenswaard’ te weten:
  a. voor en naast de flat ‘Elzenhorst’ gelegen en uitlopend tot aan 
   de spoordijk bij de Prins Willem Alexandertunnel;
  b. omzoomd door de Weidezoom, de Wadde en de Wingerd;

8) de bermsloot, beginnende aan de Beethovenlaan, in de zuidelijke 
 richting, lopende geheel omzoomd, door de Mozartlaan en 
 eindigende aan de Chopinlaan;

9) de bermsloot/ringvaart van de Voorofsepolder vanaf de Souburgh-
 laan, inlcusief de aldaar liggende vijver tot aan de Alberdingk
 Thijmlaan en doorlopend tot aan de gemeentegrens Boskoop;

10) de singels omzoomd door de Prinses Beatrixlaan, de Willem de
 Zwijgerlaan, de Koningin Wilhelminasingel, de Staringlaan, de Bos-
 boom Toussaintsingel en de Jan Campertlaan;
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10) de singels omzoomd door de Prinses Beatrixlaan, de Willem de 
Zwijgerlaan, de Koningin Wilhelminasingel, de Staringlaan, de 
Bosboom Toussaintsingel en de Jan Campertlaan;

11) de plas achter de rioolwaterzuiveringsinstallatie, gelegen tussen 
spoorlijn Gouda – Alphen aan den Rijn en sportpark  ‘Oranjewijk’, beter 
bekend als ‘de Zuiveringsplas’;

12) de singel, grenzende aan een gedeelte van het Distelveld, de 
Weidezoom, het Papaverveld en een gedeelte aan de Groenezoom;

13) de zogenaamde Petteplas, gelegen nabij het station van de Nederlandse 
Spoorwegen, ten westen van de spoorlijn Gouda - Alphen aan den Rijn;

14) de vijverpartijen aan de oostzijde van het industrieterrein ‘Coenecoop 
1 en 2’, alsmede de overige waterpartijen in en rondom het 
industrieterrein, voor zover bevisbaar vanaf de openbaar toegankelijke 
groenstroken;

15) de singels en de vijvertjes in de wijk ‘’ Zuidplas’, omzoomd door de 
Sniepweg, de Plasweg, de Beijerincklaan en de Avondster;

16) de waterpartijen en de vijvers, gelegen in het ‘Gouwebos’ tussen de 
gemeenten Boskoop en Waddinxveen, in de Voorofse polder;

17) de singels in de Oostpolderwijk, omzoomd door de Jan Dorrekenskade 
Oost, de Zuidkade, de Burgemeester Trooststraat en de Kanaaldijk/
Kanaalstraat.

18) Burgemeester Warnaarplantsoen; vissen toegestaan 1 uur voor 
zonsopkomst en 2 uur na zonsondergang. Nachtvissen verboden.

19) Park Triangel

Attentie: uit deze laatste wateren mag geen vis worden meegenomen; 
alle gevangen vis moet direct worden teruggezet. Het vissen in de ge-
maalsloot aan de noordzijde van dit gebied is niet toegestaan.

11) de plas achter de rioolwaterzuiveringsinstallatie, gelegen tussen 
 spoorlijn Gouda – Alphen aan den Rijn en sportpark ‘Oranjewijk’, 
 beter bekend als ‘de zuiveringsplas’;

12) de singel, grenzende aan een gedeelte van het Distelveld, de Weide-
 zoom, het Papaverveld en een gedeelte aan de Groenezoom;

13) de zogenaamde Petteplas, gelegen nabij het station van de 
 Nederlandse Spoorwegen, ten westen van de spoorlijn Gouda - 
 Alphen aan den Rijn;

14) de vijverpartijen aan de oostzijde van het industrieterrein 
 ‘Coenecoop 1 en 2’, alsmede de overige waterpartijen in en rond-
 om het industrieterrein, voor zover bevisbaar vanaf de openbaar 
 toegankelijke groenstroken;

15) de singels en de vijvertjes in de wijk ‘zuidplas’, omzoomd door de 
 Sniepweg, de Plasweg, de Beijerincklaan en de Avondster;

16) de waterpartijen en de vijvers, gelegen in het ‘Gouwebos’ tussen 
 de gemeenten Boskoop en Waddinxveen, in de Voorofse polder;

17) de singels in de Oostpolderwijk, omzoomd door de Jan Dorrekens-
 kade Oost, de Zuidkade, de Burgemeester Trooststraat en de
  Kanaaldijk/Kanaalstraat;

18) Burgemeester Warnaarplantsoen; vissen toegestaan 1 uur voor 
 zonsopkomst en 2 uur na zonsondergang. Nachtvissen verboden;

19) Park Triangel;

20) de Winterdijk tot 400 meter vanaf de Brugweg richting A12.
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DIER XL
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Promenade 89  | 2741 NL Waddinxveen
Telefoon: 0182 - 389666

Openingstijden:

Maandag 08:00 - 21:00
Dinsdag 08:00 - 21:00
Woensdag 08:00 - 21:00
Donderdag 08:00 - 21:00
Vrijdag  08:00 - 21:00
Zaterdag 08:00 - 21:00
Zondag  16:00 - 19:00

Waddinxveen Gouweplein

Lindengaarde 46, 2742 TK Waddinxveen 
tel 0182 764376

info@schultsbouw.nl | www.schultsbouw.nl

• Professionele service

• Altijd de scherpste prijs

• Altijd offerte op maat
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Promenade 89  | 2741 NL Waddinxveen
Telefoon: 0182 - 389666

Openingstijden:

Maandag 08:00 - 21:00
Dinsdag 08:00 - 21:00
Woensdag 08:00 - 21:00
Donderdag 08:00 - 21:00
Vrijdag  08:00 - 21:00
Zaterdag 08:00 - 21:00
Zondag  16:00 - 19:00

Waddinxveen Gouweplein
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Multicopy The Communication Company | Waddinxveen
Coenecoop 326,  2741 PM Waddinxveen
T  0182 - 61 11 76, E  waddinxveen@multicopy.nl
W  multicopy.nl/waddinxveen

l Kopiëren klein formaat l Kopiëren groot formaat
l Direct mailings l Sign en Design
l Promotionele artikelen l Beurspresentaties
l Vlaggen en banieren l Crossmedia campagnes
l Huisstijl management l Variabel data printing
l Printing on Demand l Duurzame communicatie
l kleurprinten l Groot formaat kleurplots
l Digitaal drukken l Offset drukken

Kom langs en laat u verrassen door onze 
complete communicatieoplossingen. 
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 Reparatie
Restauratie
Verbouwing

Renovatiewerkzaamheden

Zagen, boren, frezen, 

schroeven of spijkers slaan, bij 

Timmerbedrijf Van Amerongen 

staat u als klant bovenaan!
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PPO Ben de Bruijn

Koppert Zonnedauw 41

NBVB 2771 RL Boskoop

t   06 19346415

e  ben71@outlook.com
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ATTENTIE !!!

SPELREGELS VOOR DE SPORTVISSERS

• U heeft een vuilniszak bij u en u neemt zelf uw afval mee 
naar huis.

• U bent gast in de natuur en u gedraagt zich als gast.
• U bent zuinig op de natuur.
• U laat in de natuur niets anders achter dan uw voetsporen.
• U houdt vanzelfsprekend uw visstek en viswater schoon.
• U ruimt altijd uw eigen rommel op en desnoods die van 

anderen.
• U beschadigt geen riet, bomen en struiken.
• U ruimt uw oude vislijn op, zodat er geen vogels in verstrikt 

raken.
• U heeft eerbied voor alles wat leeft en groeit en bloeit
• U neemt geen radio of dergelijke mee naar het water
• U toont altijd respect voor uw mede-hengelaars
• U vist volgens de regels en met de juiste papieren op zak.
• U zet uw fiets of auto altijd afgesloten op een plaats waar 

dat is toegestaan.

FORBIDDEN TO TAKE ANY FISH!!!
VERBOTEN FISCHEN MIT ZU NEHMEN!!!

ZABRANIA SIÊ ZABIERANIA RYB

VOOR AAN DERDEN OF EIGENDOM VAN DERDEN 
VEROORZAAKTE SCHADE IS IEDER LID 

PERSOONLIJK AANSPRAKELIJK!!!!

Plusprint?



Hengelsportvereniging Waddinxveen

Karper Commissie Waddinxveen

Roofviscommissie HSV Waddinxveen

HSV Waddinxveen Jeugdvissen



ATTENTIE !!!

SPELREGELS VOOR DE SPORTVISSERS

• U heeft een vuilniszak bij u en u neemt zelf uw afval mee naar 
 huis.
• U bent gast in de natuur en u gedraagt zich als gast.
• U bent zuinig op de natuur.
• U laat in de natuur niets anders achter dan uw voetsporen.
• U houdt vanzelfsprekend uw visstek en viswater schoon.
• U ruimt altijd uw eigen rommel op en desnoods die van 
 anderen.
• U beschadigt geen riet, bomen en struiken.
• U ruimt uw oude vislijn op, zodat er geen vogels in verstrikt 
 raken.
• U heeft eerbied voor alles wat leeft en groeit en bloeit.
• U neemt geen radio of dergelijke mee naar het water.
• U toont altijd respect voor uw mede-hengelaars.
• U vist volgens de regels en met de juiste papieren op zak.
• U zet uw fiets of auto altijd afgesloten op een plaats waar dat 
 is toegestaan.
•  Onthakingsmat is verplicht voor zowel roofvis als karper.

HET IS VERBODEN OM VIS MEE TE NEMEN!!
FORBIDDEN TO TAKE ANY FISH!!!

VERBOTEN FISCHEN MIT ZU NEHMEN!!!
ZABRANIA SIÊ ZABIERANIA RYB

VOOR AAN DERDEN OF EIGENDOM VAN DERDEN
VEROORZAAKTE SCHADE IS IEDER LID

PERSOONLIJK AANSPRAKELIJK!!!!


