De viswateren

Viswateren genoemd bij de punten 1, 2 en 3

Het is niet toegestaan:
• Vanuit boten te vissen.
• Meer dan één bovenmaatse snoek en één bovenmaatse
De wateren gelegen binnen het door de gemalen Kloosterzijl,
snoekbaars in zijn bezit te hebben of mee te nemen.
Kostverlorenzijl en De Tippe bemalen gebied, het water langs
beide zijden van de spoorlijn tussen de Klaas Kloosterweg en de • Zonder schriftelijke toestemming van de eigenaar c.q.
gebruiker landerijen te betreden.
A 28 (aan de oostzijde tot aan de Maatsloot);
• Bij het water langs de spoorbaan de oevers aan de
Toegang aan de oostzijde vanaf de Reggersweg,
spoorbaanzijde te betreden.
• Gaten, kuilen en zitjes te maken in taluds en onderhoudspaden.
In het Staphorsterveld mag ook 's nachts gevist worden.
• Paaltjes aan te brengen in de taluds en de onderhoudspaden.
• Op enige andere wijze blijvende schade toe te brengen aan
2. Het gat bij het Kerkenbos
oevers, onderhoudspaden en kunstwerken.
• Zich met voertuigen op de onderhoudspaden langs de
3. Beentjesgraven vanaf de Dedemsvaart tot aan kruising autoBeentjesgraven te bevinden.
weg Nieuwleusen/Balkbrug
• Op en naast de Wijkweg (richting Bid en Werk) mag niet
worden geparkeerd.
De Beentjesgraven vanaf de uitmonding in de Dedemsvaart tot
aan de kruising met de doorgaande autoweg Nieuwleusen
Viswateren genoemd bij punt 4, 5 en 6
Balkbrug.
1. De wateren van waterschap Groot Salland (Staphorsterveld)

Bijlage bij de vergunning 2015.
Bij controle dient u deze bijlage te kunnen tonen.

4. Schansgracht Balkbrug (Ommerschans)
5. Koloniewijk Balkbrug

De belangrijkste regels:

6. Zandwinplas Coevorderweg (de Belte)
• Het vissen in de zandwinplas in het Heuveltjesbos is
toegestaan vanaf 1 juni tot 1 maart tussen zonsopgang en
7. Zandwinplas van het Overijssels Landschap in het
zonsondergang.
Heuveltjesbos bij Balkbrug
• Jeugdkaarthouders mogen niet snoeken
• Leden van HSV Ons Genoegen mogen nachtvissen in de Korte
In dit water gelden de volgende belangrijke regels:
Spruit (Belte) met een nachtvispas van Sportvisserij Nederland.
• Niet vissen in de maanden maart, april en mei
• Niet vissen tussen zonsondergang en zonsopgang

In deze bijlage treft u de volgende zaken aan:
•
De viswateren en hun beperkende bepalingen
•
Het bestuur
•
Informatie over vergunningen.

Een detailkaart kunt u downloaden op
http://www.hsvbalkbrug.nl

Het is niet toegestaan:
• Snoek of snoekbaars in voorraad te hebben of mee te nemen
• Zich in of op het water te begeven
Viswateren genoemd bij punt 7
Het is niet toegestaan:
• Te vissen in de maanden maart, april en mei;
• Te vissen tussen zonsondergang en zonsopgang (Nachtvissen).
• Gaten, kuilen en zitjes te maken in taluds en onderhoudspaden.
• Paaltjes aan te brengen in de taluds en de onderhoudspaden.
• Op enige andere wijze blijvende schade toe te brengen aan
oevers, onderhoudspaden en kunstwerken.
• Zich met gemotoriseerde voertuigen en fietsen op de.
(onderhouds)paden te begeven, tenzij ontheffing is verleend.
• Het bijvoederen en/of gebruik van lokmiddelen bij het vissen.
• Zich op of in het water te begeven.

Wedstrijd agenda kort overzicht:

Bestuur:

Datum

Voorzitter:

Secretaris:

Wim Van de Belt
Adres: Zwolseweg 69
Postcode: 7707 AC
Plaats: Balkbrug
Telefoon:0523-656668
E-mail:
wvdbeltsr@home.nl

Ernst-Jan Bach
Havikstraat 17
7701 JX Dedemsvaart
Tel:06-21831117
E-mail:
secretaris@hsvbalkbrug.nl
Ledenadministratie:

Penningmeester:
F. Seinen
Adres: Cavaljestraat 12
Postcode: 7701 XH
Plaats: Dedemsvaart
Telefoon: 06-41124817
E-mail:
penningmeester@hsvbalkbrug.
nl

J. van Tolie
Adres: De Blauwe Zegge 89
Postcode: 7702 AJ
Plaats: Dedemsvaart
Telefoon: 06-14523693
E-mail:
ledenadministratie@hsvbalkb
rug.nl
Algemene bestuursleden:
Gerrit ter Horst en Aalt Jans

Korte omschrijving

Water

Senioren wedstrijden

Vergunningen:
Dag en weekvergunningen verkrijgbaar bij Welkoop Balkbrug

18-04-15

Openingswedstrijd

De Belte

25-04-15

1e Competitiewedstrijd

De Belte

09-05-15

2e Competitiewedstrijd

Spoor en Lichtmis

30-05-15

Gezamenlijke D'Vaart

Rollecate NL

06-06-15

3e Competitie wedstrijd

Hoogeveensevaart

13-06-15

sponsorwedstrijd

Spoor en Lichtmis

Prijzen:

18-06-15

sponsorwedstrijd

Rollecate NL

20-06-15

4e Competitie wedstrijd

Lutter Hoofdwijk

04-07-15

Besturen. Combinatie

Onbekend

Dagvergunning: € 4,00
Weekvergunning: € 7,50
Inschrijfgeld: € 5,50

07-07-15

Combinatie Staph. Veld

Conrad-Rienskanaal

11-07-15

5e Competitie wedstrijd

Conrad-Rienskanaal

15-07-15

55+ Wedstrijd

De Belte

22-08-15

6e Competitie wedstrijd

Hasselterpand

05-09-15

6 Uren wedstrijd

Hoogeveensevaart

12-09-15

Bestuur+Vrijwilligers

Hasselterpand

Jeugd wedstrijden
12-05-15

1e competitie wedstrijd

De Belte

18-05-15

2e competitie wedstrijd

De Belte

04-06-15

3e competitie wedstrijd

De Belte

10-06-15

4e competitie wedstrijd

De Belte

22-06-15

Sponsorwedstrijd

De Belte

01-07-15

5e competitie wedstrijd

De Belte

Overige wedstrijden
25/27-05

Stratenvistoernooi

De Belte

Zie voor extra info (kosten, tijden e.d.) de bijlage of onze
website http://www.hsvbalkbrug.nl.

Welkoop Balkbrug
Adres: Molenweg 6
Postcode: 7707 CD
Woonplaats: Balkbrug
Tevens is het mogelijk om hier lid te worden.

De kosten voor de vergunningen zijn als volgt:
Jeugd tot 14 jaar: € 8.50
Seniorleden 14 t/m 17 jaar: € 26,00
Overige seniorleden: € 30,00
B-leden* : € 11,50
Bovenstaande bedragen gelden bij automatisch incasso.
Bij contante betaling geldt een verhoging van € 3,00 voor
administratiekosten.
• B-leden zijn leden die lid zijn bij meerdere verenigingen. Deze
leden krijgen van tweede of volgende vereniging een extra
vispas met de vermelding van naam van vereniging.
• Jeugdkaarthouders mogen niet snoeken
Beëindigen lidmaatschap:
Het opzeggen van het lidmaatschap dient voor 1 oktober van
het lopende jaar te gebeuren door dit schriftelijk door te
geven bij de Dhr. J. van Tolie (ledenadministrateur).
Vermeld hierbij duidelijk je NAW gegevens het nummer van
de vispas.

