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De Bodegravense Hengelsport Vereniging (BHSV) is 
opgericht op 8 juni 1950 en koninklijk goedgekeurd op 16 
november 1950. De vereniging is aangesloten bij Sportvis-
serij Zuidwest Nederland. 

Van de opbrengsten uit de verkoop van diverse VISpassen 
en vergunningen is een deel bestemd voor Sportvisserij 
Nederland, het andere deel gaat naar de vereniging zelf.

Elk jaar vinden er diverse activiteiten plaats, waaronder vis-
wedstrijden en viscursussen die op vrijwillige basis worden 
georganiseerd.

De vereniging kan niet optimaal functioneren zonder 
actieve vrijwilligers die zich onder andere inzetten voor 
het onderhoud aan de wateren en deelname aan diverse 
commissies.

Over BHSV
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Veranderingen doorgeven?

Hét Visblad

Veranderingen aan uw persoonlijke situatie kunt u recht-
streeks doorgeven aan Sportvisserij Nederland per e-mail: 
ledenadministratie@vispas.nl of via telefoon 0900 - 
2025358 (€ 1,00 per gesprek). Sportvisserij Nederland is 
tijdens werkdagen tussen 09:00 – 16:00 uur te bereiken en 
kunnen eventuele problemen meteen oplossen. 

Verhuizing doorgeven, gegevens wijzigen of opzeggen? 
Dat kunt u zelf regelen via www.mijnsportvisserij.nl

Via www.vispas.nl kunt u zich inschrijven bij de Bode-
gravense Hengelsportvereniging. U kunt ook langsgaan 
bij Dierspeciaalzaak Dirk Heeren aan de Doortocht 10 te 
 Bodegraven. Hier is tevens een dagvergunning te verkrij-
gen voor € 7,50 per dag.

De prijs voor een particulier abonnement 
op Hét Visblad via de BHSV is € 9,00 
per jaar. Daarvoor krijgt u iedere maand 
Hét Visblad thuisbezorgd, plus eenmalig 
een welkomstgeschenk!

Lidmaatschap
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Hét Visblad

BHSV jeugdleden t/m 14 jaar kunnen een gratis beperkte ver-
gunning bestellen voor het vissen met één hengel op witvis in 
de Groote Wetering, de Nico Epping-plas (witvisput) en de vijver 
nabij de Salvatorkerk.

Contributies 2022
VISpas Extra 

VISpas *
Jeugd
VISpas

Landelijke afdracht € 15,00 € 3,50 € 4,50

Federatieve afdracht € 8,00 € 7,50 € 2,50

Contributie BHSV € 7,00 € 8,00 € 9,00

Inschrijfgeld € 6,00 € 6,00 € 6,00

€ 36,00 € 25,00 € 22,00

Dagvergunning BHSV € 7,50 

Beperkte jeugdvergunning (t/m 14 jaar) ** gratis

Seniorenkorting (65+)  - € 3,00

Nachtvispas Groote Wetering, per jaar € 20,00

**

Leden met een extra VISpas kunnen de te veel betaalde landelij-
ke afdracht terugvragen. Neem hiervoor contact op met Sportvis-
serij Nederland via 0900 - 2025358 (€ 1,00 per gesprek).

*
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Nachtvissen

Jeugd

Indien u naast deze vergunning ook in het bezit bent van 
een nachtvistoestemming van de BHSV mag u het hele jaar 
door nachtvissen op het bedrijvenpark Groote Wetering, 
het Limes Park en de Wonnewetering (gedeelte BHSV).  
De landelijke nachtvistoestemming van Sportvisserij 
Nederland is hier niet geldig. Het is verboden in ander dan 
bovenstaand genoemd verenigingswater van de BHSV te 
vissen 2 uur na zonsondergang en 1 uur voor zonsopkomst. 
Nachtvistoestemming aanvragen? Stuur een e-mail naar 
Koos van Wijk: mjm.vanwijk@casema.nl

Jeugdleden zijn leden van de vereniging tot een leeftijd van 
maximaal 14 jaar. Jeugdleden mogen uitsluitend vissen met 
de door onze minister aangewezen aassoorten, te weten: 
brood, aardappel, deeg, granen en zaden, wormen, insecten 
en insectenlarven of nabootsingen daarvan (mits niet groter 
dan 2,5 centimeter). Indien jeugdleden met alle wettelijk 

De BHSV verleent u hierbij de vergunning te mogen 
vissen in de in dit boekje genoemde lijst met viswateren. 
Vissen is toegestaan met maximaal 2 hengels die beaasd 
mogen zijn met alle wettelijk toegestane aassoorten.

Vergunningen



toegestane aassoorten vissen, dienen zij in het bezit te zijn 
van een voor dat kalenderjaar geldige JeugdVISpas óf de 
beperkte gratis jeugdvisvergunning, welke uitsluitend gel-
dig is op de Nico Epping plas, de Groote Wetering en de vij-
ver aan de Vrije Nesse te Bodegraven. Meer informatie vind 
u op www.sportvisserijnederland.nl/vispas/jeugdvispas.

Bodegraven & De Meern



Onze huisregels
• Controleurs moeten zich kunnen legitimeren met een 

controleurspas van de BHSV.

• U bent verplicht mee te werken aan de controle van uw 
vergunning, vistuigen, aassoorten etc.

• U dient direct gevolg te geven aan de aanwijzingen van 
de controleur.

• Vis zoveel mogelijk met veilige lood- of loodvervangende 
vissystemen.

• Een onthaakmat en degelijk schepnet zijn verplicht wan-
neer er gericht op karper gevist wordt, of grote kans op 
karpervangst is.

• Het is verboden beaasde hengels onbeheerd te laten.

• Afval dient ten allen tijden (dus ook tijdens het vissen) in 
een zak of emmer te worden bewaard en bij vertrek in 
een afvakbal weggegooid te worden, of mee naar huis te 
worden genomen. Het is niet toegestaan afval naast de 
afvakbak achter te laten.

• De maximale afmetingen van tenten en bivvy’s voor 
sportvissers zijn 3.20 x 3.10 x 1.80 m. Toegestane kleuren 
zijn groen, bruin of camouflage.

• Vissen op wateren van de BHSV is enkel toegestaan met 
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een geldig lidmaatschap van de BHSV. Een meevistoe-
stemming van Sportvisserij Nederland is niet geldig op 
het verenigingswater.

• Een dagpas van de BHSV is geldig vanaf 1 uur voor zons-
opkomst en tot 2 uur na zonsondergang.

• Nachtvissen is enkel toegestaan met een geldige nacht-
vissticker van de BHSV. Deze sticker is enkel geldig bij 
het viswater van bedrijventerrein Groote Wetering en het 
Limes park en niet geldig binnen de bebouwde kom en 
bij Fort Wierickeschans.

• Beetmelders dichtbij bewoond gebied mogen niet voluit 
gezet worden.

• Vissen met 3 hengels is niet toegestaan, ook niet met een 
derde hengel toestemming van Sportvisserij Nederland. 

• Aan de Nico Epping plas (witvisplas) mag met maximaal 1 
hengel per persoon gevist worden.

• Bij het vissen met 2 hengels dient de afstand tussen deze 
hengels niet meer dan 10 meter te bedragen. 

• Bij het vissen met 2 hengels is het niet toegestaan om te-
gelijkertijd met 1 hengel voor een brug en 1 hengel achter 
een brug te vissen.
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• Het is verboden om overlast te veroorzaken die storend 
voor de omgeving zou kunnen zijn. Kampvuren, luide mu-
ziek, feestjes en overmatig alcohol- of drugsgebruik zijn 
niet toegestaan.

• Auto’s mogen enkel voor laden en lossen in de berm 
naast het fietspad geplaatst worden. Na het laden en 
lossen dienen deze direct weggezet te worden, met uit-
zondering van de Boerderijweg. Daar mogen auto’s met 4 
wielen in de berm geplaatst worden, zodat het verkeer en 
overige gebruikers op het fietspad geen hinder ondervin-
den.

• Vissers dienen rekening te houden met andere vissers en 
overige gebruikers van het viswater en de omgeving. Dit 
kan betekenen dat zij niet te ver weg en zo veel mogelijk 
haaks uit de oever moeten vissen. Houdt rekening met 
elkaar en overleg met elkaar indien nodig.

• Vis dient ten alle tijden teruggezet te worden in het water 
van herkomst. Hierbij geldt een uitzondering voor de Nico 
Epping plas: vis boven de 5kg mag overgezet worden 
naar de Groote Wetering.

• Ga zuinig en netjes met de flora en fauna om, behandel 
vissen voorzichtig en met zorg.

• Voor het vissen op landerijen verwijzen we je naar onze  
viswaterlijst. Vis niet op zondag waar aangegeven en sluit 
de hekken.

• Het is niet toegestaan om tegelijkertijd met 1 hengel in 



de Nico Epping plas en 1 hengel in de Groote Wetering te 
vissen.

• De aangewezen hondenuitlaat-gebieden zijn verboden 
voor vissers.

• Tijdens wedstrijden dient het betreffende water te wor-
den vrijgehouden door de overige leden die niet mee-
doen aan de wedstrijd. Afhankelijk van het type wedstrijd 
en de breedte van het water kan de verplichting om 
oevers vrij te houden voortaan betrekking hebben op het 
gehele water alsmede oevers aan beide zijden van het 
betreffende water.



Henri Dunantweg 6, 2411 NJ Bodegraven
Telefoon: 0628446886
Website: www.royvanrijswijk.nl
E-mail: info@royvanrijswijk.nl

Bergingsbedrijf Roy van Rijswijk BV
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BHSV 
Bodegraven

Toegestaan te vissen

Alleen vanaf de weg af vissen

Verboden te vissen

Verboden op zondag te vissen

Verboden voor de boerderij te vissen

De gehele Goudsevaart tot aan de Spokersbrug

De Voorvliet

De Achtervliet

De Warmoeswetering

Oostzijde Dubbele Wiericke tot aan de spoorlijn

Sloot tussen Oud Bodegraafseweg 105 en Oud 
Bodegraafseweg 105B

Legenda

Viswateren Bodegraven
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Oud Bodegraafseweg 84 W. Oosterom

Oud Bodegraafseweg 87 A. Verboon

Oud Bodegraafseweg 89 J. A. de Blauw

Oud Bodegraafseweg 90 De Jong

Oud Bodegraafseweg 91 P.L.M. Piket 

Oud Bodegraafseweg 93 J.P. v/d Vis

Oud Bodegraafseweg  95 T. Humme

Oud Bodegraafseweg  99 J.P. v/d Vis

Oud Bodegraafseweg 101 A. v/d Neut

Oud Bodegraafseweg 103 A.J.O. Lokkers

Oud Bodegraafseweg 105 N.J. Olieman

OudBodegraafseweg  105b Slappendel&Zn.

Oud Bodegraafseweg 107 J. Breugem

Oud Bodegraafseweg  109 G.J.P. Laan

Oud Bodegraafseweg 109a  T.H.R. Ludwig

Oud Bodegraafseweg 111   L. Hoogerbrugge

Landerijen van veehouders
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Oud Bodegraafseweg  113     E. T. H. van Eijk

Oud Bodegraafseweg  115 C. Noordhoek

Meije 3 G.M.J. Vergeer

Meije 5  J. v/d Wel

Meije 9 J. T. H. Maayen

Meije 11 M. M. Stolwijk

Meije 21 W. van Zoest

Meije 25 ???

Meije 27 R. Baars

Noordzijde 77 C. Bakker

Noordzijde 102  H.C. van Veldhuizen

Noordzijde 111  W. van.Schaik

Noordzijde 121 T.H. Agterof

Noordzijde 124 F.G. Verwoerd

 Noordzijde 126 Th.F .Bunnik

Zuidzijde 58 J. van Vliet

Zuidzijde 126 H.H. v/d Burg 

Goudseweg 185 J.K.. de Wit
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Boerderijweg 6 D. Olieman

Buitenkerk 52  J.J. de Bruin

Buitenkerk 57 K. van Dam

Buitenkerk 57a P. Voshart 

Burg. Kremerweg 8 A.S. Veelenturf

Weijland 8a K. van Veldhuizen

Weijland 26 D.H. van Veldhuizen

Weijland 29  F.J. op ’t Land 

Weijland 30 W.L Agterof

Weijland 42 E. Olieman

Weijland 85 Gebr. Nederend

Molendijk 2 L.J v/d Bas

Viswateren Nieuwerbrug
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Toegestaan te vissen

Verboden te vissen

De Oude Rijn vanaf de Overtocht te Bodegraven tot de 
Molenvliet te Woerden

Fortgracht Wierickerschans (alleen vanaf de buitenkant)

Ringsloot/Wonnewetering vanaf de Warmoeswetering 
tot de uitmonding Wonnewetering/Ringdijk op de 
Kerkweg/Oud Reeuwijk

GHV Groene Hart
Den Haag

Legenda

Viswateren
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Overige informatie en 
bepalingen 
GHV Groene Hart
• Fortgracht Wierickerschans is te bereiken vanaf de weg 

langs de rechterzijde van de Oude Rijn.

• De gracht mag uitsluitend worden bevist vanaf de 
buitenoevers. Vissen vanuit een boot, bellyboot of vanaf 
welk drijvend voorwerp dan ook is dus niet toegestaan.

• Nachtvissen in de fortgracht is verboden.

• Vissen vanaf de Enkele Wiericke vanuit een boot die 
is aangemeerd tegen de afscheidingspalen van de 
forgracht is ook niet toegestaan.

• Volgens de Algemeen Plaatselijke Vordering (APV) van de 
gemeente Bodegraven - Reeuwijk is het geheel verboden 
om met een door een motor aangedreven boot zich te 
begeven op de Enkele Wiericke. 

• De rondvaartboten van Fort Wierickschans hebben een 
ontheffing van dit zgn. motorvaarverbod.

• Er geldt aan algemeen meeneemverbod, dus gevangen 
vis moet zo snel mogelijk in hetzelfde water worden terug 
gezet.

• Een karperbewaarzak is niet toegestaan.
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Toegestaan te vissen

Verboden te vissen

De Oude Meije

Langs het Branderpad

Langs de Middenweg

Langs de Hazekade, vanaf de Dwarsweg tot aan de 
Meije

Langs de Molenweg (vanuit het dorp gezien rechts 
van de weg)

Langs de Milandweg, vanaf de Milandhof tot aan de 
brug naar het watergemaal aan het Nespad

Zegveld
Legenda

Viswateren



Overige informatie en 
bepalingen Zegveld
• Het is verboden karper, snoek of snoekbaars bij u te 

hebben of mee te nemen.

• U mag vissen met ten hoogste twee hengels, waarvan 
één hengel beaasd mag zijn met een dood aasvisje of 
met kunstaas in de wettelijk toegestane periode.
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De stadsgrachten en singels van Woerden

De Grecht, zijnde de Oostelijke helft tussen het 
terrein van de N.V. Watermaatschappij Zuid-
Holland Oost en het gemaal van de polder 
Kamerik-Mijzijde en ‘s Gravensloot

Toegestaan te vissen

Verboden te vissen

Verboden op zondag te vissen

HSV De Rijnstreek 
Woerden

Legenda

Viswateren
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De Grecht vanaf de Leidse Straatweg tot aan de 
Zegveldersluis, inclusief de jachthaven

De Middelwetering

De Oude Rijn vanaf Haanwijkersluis te Harmelen 
tot aan Snellerbrug te Woerden en vanaf de 
Rozenbrug te Woerden

De Leidse Rijn vanaf de Kleinjansbrug nabij de 
Putkop en vanaf Haanwijkersluis tot aan circa 40 
meter voorbij de Harmelense brug (Uitwatering 
Bijleveld)

De Leidse Rijn vanaf de Heldam tot op circa 
40 meter ten noorden van de brug in de 
Rijksstraatweg Harmelen-Utrecht te Harmelen

De Duifhuisvliet, lopende vanaf de Oude Rijn 
tegenover Rodenburg in de polder Kamerik tot aan 
de boerderij Duifhuisvliet

De Kromwijkerwetering binnen de gemeente 
Woerden

De Molenvliet

De sierwateren gelegen in de wijken 
Bomenkwartier, Meander, Middeland, Snel en 
Polanen, Staatsliedenkwartier, Molenvliet Oost, 
Molenvliet West en het Schilderskwartier
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Overige informatie en 
bepalingen HSV de Rijnstreek 
Woerden
• Voor de genoemde wateren geldt twee hengels geaasd 

met de wettelijke toegestane aassoorten.

• Het gebruik van gekleurd aas en lokaas is verboden.

• Het is verboden om snoek, snoekbaars of karper mee te 
nemen danwel in het bezit te hebben.

• De vergunninghouder wordt geacht zonder vergunning 
te vissen wanneer hij/zij aan het viswater wordt 
aangetroffen in overtreding van vereniging bepalingen of 
van de visserijwet.

• De vergunninghouder is persoonlijk verantwoordelijk 
voor zijn of haar handelingen aan het viswater. 

• Controleurs kunnen en moeten zich legitimeren met een 
geldige controleurs kaart met pasfoto.

• U bent verplicht mee te werken aan de controle van uw 
papieren, vistuigen, aassoorten en leefnet en dient direct 
gevolg te geven aan de aanwijzingen van de controleur. 

• Voor het houden van wedstrijden is de schriftelijke 
toestemming nodig van de visrechthebbende.



30

Algemene Utrechtse 
Hengelaars Vereniging

Toegestaan te vissen

Verboden te vissen

Verboden op zondag te (nacht)vissen voor de 
boerderij, mits er toestemming is van de bewoner

Verboden voor de boerderij te vissen

Legenda

Viswateren Utrecht

Biltsche Grift

Utrecht en Westbroek, Achtienhovense vaart (4a4), 
gelegen tussen fort de Gagel

Grachten om Lunetten 1, 3en 4 (6b7)

Gracht om fort de Gagel (4a4)

Grachten om fort Blauwkapel (4b3)
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Klopvaart (4a4) langs de Klopdijk

Koekoeksvaart tussen Griftpark en de Vecht

Overige gemeentelijke (sier)wateren, 
met uitzondering van de wateren in het 
universiteitscentrum De Uithof, rondom 
crematorium Daelwijck en de vijver in het 
Wilhelmina- en Julianapark

Inundatiekanaal tussen Lunetten 1 t/m 4 en de 
snelweg A12 door de wijken Hoograven en Lunetten 
(6a7)

Odijk, Kromme Rijn van het ledig erf in Utrecht tot 
40 meter voor de brug in de Odijkerweg in Odijk 
vanaf het jaagpad (zie ook Bunnik)

Kruisvaart evenwijdig aan de Croeselaan

Plas Lage Weide “Put van Balk” (5d7)

Leidse Rijn (5b6) tussen snelweg A2 in Utrecht tot 
de Heldam, circa 2 kilometer voor Harmelen

Mesonhaven (5d7) in de Lage Weide

Minstroom (Het stadse deel van de Biltse Grift) 
tussen de Gildbrug en het Griftpark

De Nieuwe Gracht

De Oude Gracht

Oude Rijn (5e6) langs de Bilitonkade
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Oud Wulverbroekwetering door de wijk Lunetten

Zilveren schaats langs de Fred. Hendrikstraat

Stadsbuitengracht (langs Catharijne-Tolsteeg-Malie 
en Wittevrouwensingel)

De Vaartse Rijn (6a7)

Rivier de Vecht (3d1) tussen de Weerdsluis en 
partycentrum ”De Olifant”

Rivier de Vecht (ter halve breedte), rechts onder 
Oostwaard van de uitwatering van de polder van 
Westbroek of het rechthuis van Zuilen, tot de brug 
in het zandpad tussen Oostwaard en Maarssen

Veilinghaven (4a1), aan de kruisvaart bij de 
Croeselaan

Uraniumkanaal (5d7), in industrieterrein Lage 
Weide

Protonhaven (5d7) in industrieterrein de Lage 
Weide

Kernhaven (5d7) in de Lage Weide

Energiehaven (5e6) aan het Uraniumkanaal 
gelegen in de Lage Weide

Utrecht (vervolg)
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Nieuwegein

Doorslag “gekanaliseerde Hollandse IJssel” (5e2) 
tussen Merwedekanaal en de Hollandse IJssel

Galecopper Wetering (5e4) tussen de  
Galecopperdijk en de Reinesteinweg

Inundatiekanaal langs het 2e Veld tussen de 
Ravenseweg en het Amsterdam-Rijnkanaal

Haven van de Koninginnesluizen tot rivier de Lek 
(4c1)

Lekkanaal (6a4), tussen Amsterdam-Rijnkanaal en 
de rivier de Lek

Lekkanaal bermsloot langs de oostzijde van het 
kanaal (Sluispad) tussen de”Plofsluis/Betonnen 
blok” en de Schalkwijkse Wetering

Merwedekanaal (6a4,5e6) van de noordelijke 
aansluiting met het Amsterdam-Rijnkanaal in 
Utrecht tot de rivier de Lek

Ravense Wetering (6a6)

Schalkwijkse Wetering tussen het lekkanaal en de 
Structuurbaan
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Gracht om fort ‘t Werk aan de Korte uitweg.

Inundatiekanaal  tussen de Schalkwijkse Wetering 
en ’t Werk aan de Lange Uitweg.

Tussen ’t Werk aan de Lange Uitweg richting Fort 
Honswijk tot 50 meter voor het fort Werk a/d Snel 
(6c3).

Oevers van de Waalsweg.

Tull en ‘t Waal

Kockengen

Tussen de provincialeweg en de Dooyersluis (2d3)

Tussen Dooyersluis tot de Schutterskade (2e2)

Breukelen, tussen het adres Oud Aa nummer 2 in 
Breukelen (vml. Galgewaardsebrug) en de Joostendam 
in Kockengen (2e3)

Tussen Joostendam en Schutterskade  (2e3)

De Dooyersluis tot de Geer (2c3) van 30 meter voor de 
Oudhuyzersluis in Wilnis
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Amsterdam Rijnkanaal

Houten

Tussen kilometerpaal 29.95 (Maarsen) en de Prinses 
Irenesluizen in Wijk bij Duurstede

Bermsloten, langs de rechterzijde tussen kilometer-
paal 47.3 en 47.7

Bermsloten, langs de linkerzijde tussen kilometer-
paal 53.4 en 57.5

Bermsloten, tussen de Houtense Brug en de 
Hoonwetering in Houten

Hollandse IJssel ( 5b3 ) tussen Knollemanshoek in 
IJsselstein en het Merwedekanaal in Nieuwegein

De wateren binnen de rondweg, waaronder Imker-
plas en Kooikerplas

De wateren direct langs de buitenzijde van de 
rondweg

Wateren gelegen in het bedrijfsterrein Rondeel

Langs de rondweg tussen de wijk de Haag en de 
Weide en de Biezenvelden

Industriehaven (5e6) aan het Amsterdam-Rijnka-
naal in Utrecht



36

Overige steden en dorpen

Maarseveen, gracht om fort Maarseveen (3d2)

Wilnis, Heinoomsvaart (2b3) tussen Kromme  
Mijdrecht en het recreatieterrein Heinoomsvaart

Bodegraven, Meijepolder (1c2), de schei sloten en 
weteringen van boerderijen langs de Meije

IJsselstein (5c2), de stadsgrachten

Bunnik, tussen Boschhoeve en huize Cammingha

Meije 63 “De Hollandse Boerderij” W.J. Bakker

Meije 65 J.P. de Jong

Meije 69 A. Schouten

Meije 97 Boerderij ”Vlijt&Zorg” J.A. Lelieveld

Meije 99 R.H.E.M. Kooyman

Meije 101 R.H.E.M. Kooyman

Meije 107 A. Verbree

Meije 113 H.C.C. Streng

Meije 119 Ministerie van L.N.V.

Meije 123 Ministerie van L.N.V.
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Overige informatie en 
bepalingen Algemene 
Utrechtse Hengelaars 
Vereniging
• Er mag in de wateren gevist worden voor zover de 

wateren via de openbare weg bevisbaar zijn of met 
toestemming van de eigenaar.

• Kinderen jonger dan 10 jaar mogen niet vissen met meer 
dan één hengel.

• Voor kinderen jonger dan 10 jaar is het verboden te 
vissen met dode vis, stukje vis (ongeacht de grootte) en 
kunstaas.

• Het gebruik van gekleurd aas en/of lokaas is verboden.

• Voor het houden van open wedstrijden en/of 
commerciële wedstrijden in A.U.H.V. viswater is een 
schriftelijke toestemming van het bestuur van A.U.H.V. 
vereist.

Meije 125 C.W. de Goeij

Meije 129 A.J. de Jong
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• In het belang van de visstand is het verboden om 
karper en/of snoek bij u te hebben en/of meer dan twee 
snoekbaarzen.

• Controleurs moeten zich kunnen legitemeren met kaart 
en pasfoto.

• U bent verplicht mee te werken aan de controle van uw 
papieren, vistuigen, aassoorten en leefnet.

• U dient direct gevolg te geven aan de aanwijzingen van 
de controleur.

• Controleurs zijn gerechtigd om bij geconstateerde 
overtredingen van bepalingen of van niet volledige 
vergunningen de vergunning in te nemen,

• Na rapportering door de controleur beslist het A.U.H.V. 
bestuur over de te nemen maatregelen.

• Bij het betreden van het erf meldt u zich bij de bewoner.

• Grachten om fort Blauwkapel (4b3) zijn alleen te bevissen 
vanaf de buitenzijde van het fort. Verblijf en vissen tijdens 
de nachturen is hier niet toegestaan.

• Voor de plas Strijkviertel in de Meern gelden aanvullende 
bepalingen (zie ook het toegangsbord).

• U mag zich niet tussen zonsondergang en zonsopkomst 
bevinden op één van de recreatieterreinen of gedurende 
die tijd caravans, tenten, auto’s en andere rijvoertuigen 
onbeheerd op de recreatieterreinen achter te laten.
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• U mag zich niet bevinden in de beplanting en/of 
begroeiing van de recreatieterreinen of daaraan enige 
schade toe te brengen.

• U mag zich niet met meer dan  één motoren 
voortbewogen vaartuigen bevinden op de tot de 
terreinen behorende wateren.

• Nabij zandweg 75 in de Meern is een speciale vissteiger 
voor minder validen aanwezig.

• Vissen vanuit camping de Berenkuil is verboden.

• Langs de rondweg in Houten tussen de wijk de Haag en 
de Weide en de Biezenvelden is het verboden uw auto te 
parkeren.

• In de Utrechtse wijk Leidse Rijn is vissen en verblijf 
verboden als het de privacy en de rust van de bewoners 
stoort.

• Vissen en verblijf in rondom het Merwedekanaal 
is verboden als het de privacy en rust van de 
woonbootbewoners stoort.

• Nachtvissen de bebouwde kom in IJsselstein is verboden 
in de maanden juni, juli en augustus.
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Ook in 2022 organiseert de BHSV witviswedstrijden! We 
hebben een zaterdagcompetitie en een dinsdagcompeti-
tie. Uit beide competities komt een kampioen. Ook u kunt 
deelnemen! Voor aanmeldingen of meer informatie kunt 
u contact opnemen met Sipko Sipkens via  06 21 29 17 26. 

Bij de witviswedstrijden werken we met een puntensys-
teem. Na afloop van de witviswedstrijd krijgt degene met 
de meeste kilo’s aan vis gevangen 1 punt. De tweede krijgt 2 
punten, de derde krijgt 3 punten, enzovoorts.

Diegene die in de wedstrijd geen vis vangt krijgt het aantal 
punten van het aantal deelnemers dat deze wedstrijd mee 
heeft gevist. Bij een wedstrijd met 10 deelnemers waarbij 
3 deelnemers geen vis vangen krijgen deze 3 deelnemers 
ieder 8 punten. Kun je om wat voor reden dan ook niet mee 
vissen, dan krijg je 1 punt extra dan het aantal deelnemers 
van de dag. Een deelnemer die niet aanwezig was krijgt 
bijvoorbeeld 11 punten als er 10 deelnemers wel aanwezig 
waren. 

Aan het eind van de zaterdagcompetitie worden de 4 
slechtste resultaten in mindering gebracht op het punten-
totaal. Aan het eind van de dinsdagcompetitie worden de 3 
slechtste resultaten in mindering gebracht.

Witviswedstrijden
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Bij een gelijke puntenstand aan het einde van de com-
petities kijken we naar het gewicht van de gevangen vis. 
Degene die de meeste kilo’s vis heeft gevangen wordt dan 
kampioen. 

Voor aanvang van de zaterdagcompetitie is men verplicht 
€ 35,00 te betalen. Uw betaling moet uiterlijk een week voor 
de eerste wedstrijd op zaterdag 26 maart 2022 ontvan-
gen zijn. Voor aanvang van de dinsdagcompetitie is men 
verplicht € 25,00 te betalen. Uw betaling moet uiterlijk een 
week voor de eerste wedstrijd van dinsdag 15 maart 2022 
ontvangen zijn.

Betaling per overboeking naar NL55 INGB 0003 7712 63 
t.n.v. Bodegravense Hengelsportvereniging BHSV o.v.v. 
witviscompetitie BHSV 2022 zaterdag en/of dinsdag. 
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Wedstrijdreglement witvis
• Betaling in één keer per seizoen, geen losse wedstrijden.
• Er wordt gevist in een vak.
• De hengelkeuze is vrij, echter niet meer dan 1 hengel in 

het water per persoon. 
• Het is niet toegestaan om bij te voeren met een tweede 

hengel.
• Loten van de visstek vind plaats aan de waterkant, 1 uur 

voor aanvang van de witviswedstrijd. Indien u niet tijdig 
aanwezig bent wordt er voor u geloot.

• Per deelnemer kan er per seizoen één keer op een kop- of 
staartnummer gevist worden. Zodra alle deelnemers een 
kop- of staartplek gehad hebben zal er opnieuw geloot 
worden.

• Men dient altijd recht voor zich uit te vissen.
• Er wordt een start- en eindsignaal gegeven. Na het 

eindsignaal dient de hengel direct uit het water gehaald 
te worden. Zwaar invoeren is alleen tijdens de eerste 10 
minuten van de wedstrijd toegestaan.

• Alle gangbare voer- en aassoorten zijn toegestaan, met 
uitzondering van Vers de Vase en rode maden.

• Alle vissoorten tellen mee, met uitzondering van snoek, 
snoekbaars, paling en meerval.

• Het maximale gewicht per leeftnet is 25kg. Alles boven de 
25 kilo wordt niet meegeteld.

• Laat na de wedstrijd uw visstek schoon en netjes achter.
• De organisatie is niet aansprakelijk voor schade toege-

bracht door derden of deelnemers.



• Ongeregeldheden kunnen bij de wedstrijdleiding worden 
gemeld. Indien het regelement bij een onenigheid geen 
duidelijkheid brengt zal de wedstrijdleiding hier over 
beslissen.

Let op: net als bij alle viswedstrijden hebben we te maken 
met strikte richtlijnen van het RIVM inzake corona. De 
commissie verzoekt de deelnemers dan ook de 1,5 me-
ter afstand te respecteren en niet mee te lopen met de 
weegploeg. Indien richtlijnen aangescherpt worden kan 
de wedstrijdcommissie beslissen over te gaan tot digitale 
loting. Indien dit het geval is krijgt u op de wedstrijddag in 
de Whatsappgroep voor witvissers de melding op welke 
locatie u ingeloot bent.

Deelname aan de witviswedstrijden betekent dat u akkoord 
gaat met het reglement. Waarin het reglement niet voor-
ziet beslist de witviscommissie, bestaande uit Sipko Sipkens 
en Elvis de Graaf.
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Dinsdagcompetitie witvis

Dinsdag Tijd Locatie*

15-03-2022 9:00 - 14:00 Oude Rijn Wierickerschans 

29-03-2022 9:00 - 14:00 Oude Rijn Zwammerdam

12-04-2022 9:00 - 14:00 Leidschevaart

26-04-2022 9:00 - 14:00 Oude Rijn Wierickerschans 

10-05-2022 9:00 - 14:00 Oude Rijn Nieuwerbrug

24-05-2022 9:00 - 14:00 Oude Rijn Nieuwerbrug

07-06-2022 9:00 - 14:00 Groote Wetering

21-06-2022 9:00 - 14:00 Oude Rijn Witte Hek

05-07-2022 9:00 - 14:00 Oude Rijn Zwammerdam

19-07-2022 9:00 - 14:00 De Gouwe Gouda

02-08-2022 9:00 - 14:00 Singel Woerden

16-08-2022 9:00 - 14:00 Breevaart Reeuwijk

30-08-2022 9:00 - 14:00 Oude Rijn Nieuwerbrug

13-09-2022 9:00 - 14:00 Oude Rijn Wierickerschans 

27-09-2022 9:00 - 14:00 Oude Rijn Nieuwerbrug
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Zaterdag Tijd Locatie*

26-03-2022 8:00 - 13:00 ARK bij Fort Nigtevecht

09-04-2022 8:00 - 13:00 Oude Rijn Wierickerschans 

23-04-2022 8:00 - 13:00 Leidschevaart

07-05-2022 8:00 - 13:00 Oude Rijn Zwammerdam

21-05-2022 8:00 - 14:00 NHK West Grafdijk

04-06-2022 8:00 - 13:00 ARK bij Breukelen

18-06-2022 8:00 - 13:00 Oude Rijn witte hek

02-07-2022 8:00 - 14:00 Amstel B-vak

16-07-2022 8:00 - 13:00 Oude Rijn Zwammerdam

30-07-2022 8:00 - 13:00 Amstel bij Nes a/d Amstel

03-09-2022 9:00 - 14:00 NHK Landsmeer

17-09-2022 9:00 - 14:00 Noord AA Zoetermeer

01-10-2022 9:00 - 14:00 Oude Rijn Wierickerschans 

Zaterdagcompetitie witvis

* Wedstrijdlocaties zijn onder voorbehoud.



Koppelnacht witvis 2022

Van Tot Locatie

13-08-2022 
20.00 uur 

14-08-2022 
08.00 uur 

Groote Wetering
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Karperwedstrijden
Ook in 2022 organiseert de BHSV karperwedstrijden! We 
hebben een zomercompetitie, een wintercompetitie en 
2 losse koppelwedstrijden. Voor aanmeldingen of meer 
informatie kunt u contact opnemen met Koos van Wijk 
via  06 40 20 27 00. 

Tijdens de karperwedstrijden moet het gehele water van de 
Groote Wetering inclusief de sloot vanaf de fietsbrug op de 
Boerderijweg (richting noord/oost) tot aan de fietsbrug op 
het Limespark vrij blijven voor wedstrijdvissers.

Algemeen reglement 
karpervissen
• Een lidmaatschap van de BHSV en een landelijke VISpas 

zijn verplicht. Buiten de competitie is een nachtvispas van 
de BHSV verplicht voor de nachtelijke uren.

• Maximaal 2 hengels per visser, wij raden toplood aan om 
de lijndruk te verminderen.

• Geen vuurkorven of andere kampvuren bouwen, kleine 
gasstelletjes of gaskacheltjes zijn toegestaan. Let hierbij 
wel op dat er voldoende geventileert wordt, veiligheid 
boven alles.

• Tenten, plu’s en brolly’s zijn enkel toegestaan in de ge-
wenste kleuren en afmetingen zoals omschreven in het 
algemeen reglement van Sportvisserij Nederland.
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• Zet in de buurt van woonhuizen de beetmelders niet 
voluit. Houdt rekening met de bewoners!

• Overmatig drank- en drugsgebruik is niet toegestaan.
• Houdt de natuur in zijn waarde.
• Parkeer geen auto’s op plekken die het doorgaande ver-

keer of fietsers en voetgangers belemmeren of onnodig 
schade toebrengen aan de groenzijde.

• Houdt rekening met je medevissers en schiet hen zono-
dig te hulp.

• Een degelijk karperschepnet en onthaakmat zijn ver-
plicht.

• Gebruik visveilig materiaal (vooral de laatste meter van de 
lijn is heel belangrijk).

• Gebruik geen onnodig grote haken.
• Let op dat partikels als maïs en tijgernoten goed gekookt 

zijn.
• Neem je eigen afval mee.
• Meld misstanden en dode of beschadigde vissen bij de 

wedstrijdleiding of bij één van de bestuursleden.
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Wedstrijdreglement 
wintercompetitie
• De aanvang is vrijdagavond om 19.00 uur, waar de loting 

voor de eerste 2 wedstrijden zal plaatsvinden. Als vissers 
dat willen dan kunnen zij dus voorvoeren.

• Vanaf 20.00 uur begint de wedstrijd tot de volgende mor-
gen 09.00 uur. 

• De koppels zijn vrij om te gaan zitten waar zij willen mits 
zij binnen de grenzen van hun stek blijven.

• Inleg is € 20,- per koppel. 
• Mocht er een vismaat niet kunnen vissen dan zoekt men 

zelf een vervanger (lidmaatschap BHSV is verplicht). In 
overleg kunnen 2 mensen van een verschillend koppel 
samengevoegd worden waarbij een ieder voor zijn eigen 
koppel vist. 

• Aan het einde van de competitie plannen wij een prijsuit-
reiking waar de winnaars bekend worden gemaakt.

• Tip van de organisatie: Zorg dat je voeten, handen en 
hoofd goed warm blijven! Zo blijft het wintervissen aan-
genaam.
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Wedstrijdreglement 
zomercompetitie
• De karpervissers vissen alle 11 geplande wedstrijden en 

betalen hiervoor € 50,00 contant per koppel bij aanvang 
van de  eerste wedstrijd.                                                                                       

• Tijdens de eerste wedstrijd wordt om een plek geloot die 
bepaald is door de wedstrijdcommissie.

• Het loten start om 19.00 uur en niet eerder.
• Bij alle volgende wedstrijden wordt het rouleersysteem 

gehanteerd. Dit houdt in dat er voor aanvang van de 
wedstrijd een nummer wordt getrokken (1, 2 of 3). Dat 
bepaalt hoeveel plekken er opgeschoven wordt. Dus zit je 
tijdens wedstrijd 1 op nummer 8 en bij wedstrijd 2 wordt 
nummer 3 getrokken dan vis je dus op 11. (8+3=11). Zo gaat 
het de gehele competitie door.

• Een onthaakmat en karperschepnet zijn verplicht.
• Na de loting vindt er nog een loting plaats die bepaald 

welk koppel die nacht weegt. Dat zal elke wedstrijdnacht 
een ander koppel zijn.

• Er kunnen maximaal 12 koppels meedoen. Dus vol = vol.
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Koppelweekend karper 2022

Wintercompetitie karper 2022

Van Tot Locatie

24-06-2022 
20.00 uur 

26-06-2022 
13.00 uur 

Groote Wetering

09-09-2022 
20.00 uur 

11-09-2022 
13.00 uur 

Groote Wetering

Van Tot Locatie

29-10-2021 20:00 - 09:00 Groote Wetering

19-11-2021 20:00 - 09:00 Groote Wetering

17-12-2021 20:00 - 09:00 Groote Wetering

14-01-2022 20:00 - 09:00 Groote Wetering

18-02-2022 20:00 - 09:00 Groote Wetering

11-03-2022 20:00 - 09:00 Groote Wetering
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Zomercompetitie karper 2022

Datum Tijd Locatie

08-04-2022 20:00 - 09:00 Groote Wetering

15-04-2022 20:00 - 09:00 Groote Wetering

29-04-2022 20:00 - 09:00 Groote Wetering

13-05-2022 20:00 - 09:00 Groote Wetering

27-05-2022 20:00 - 09:00 Groote Wetering

03-06-2022 20:00 - 09:00 Groote Wetering

17-06-2022 20:00 - 09:00 Groote Wetering

08-07-2022 20:00 - 09:00 Groote Wetering

26-08-2022 20:00 - 09:00 Groote Wetering

23-09-2022 20:00 - 09:00 Groote Wetering

07-10-2022 20:00 - 09:00 Groote Wetering
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Jeugdwedstrijden
Voor onze jeugdleden organiseert de BHSV jeugdwed-
strijden! Voor aanmeldingen of meer informatie kunt u 
contact opnemen met Tim van Hamersveld via 
bhsv.info@gmail.com. 

Jeugdcompetitie 2022

Woensdag Tijd Locatie

11-05-2022 19:00 - 20:30 Nico Eppingplas

18-05-2022 19:00 - 20:30 Nico Eppingplas

25-05-2022 19:00 - 20:30 Nico Eppingplas

01-06-2022 19:00 - 20:30 Nico Eppingplas

08-06-2022 19:00 - 20:30 Nico Eppingplas

15-06-2022 19:00 - 20:30 Nico Eppingplas

22-06-2022 19:00 - 20:30 Nico Eppingplas

29-06-2022 19:00 - 20:30 Nico Eppingplas

06-07-2022 19:00 - 20:30 Nico Eppingplas

13-07-2022 19:00 - 20:30 Nico Eppingplas
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Koppelvissen jeugd

Woensdag Tijd Locatie

07-09-2022 19:00 - 20:30 Nico Eppingplas



Bij Dirk Heeren kunt u ook terecht voor het BHSV lidmaat-
schap, dagvergunningen en hengelsportmateriaal. 

Doortocht 10, 2411 DS Bodegraven
Telefoon: 0172 612 690 
E-mail: info@dirkheeren-diervoeders.nl
Website: www.dirkheeren-diervoeders.nl

Openingstijden 

Dinsdag  09:00 - 18:00 uur
Woensdag 09:00 - 18:00 uur
Donderdag 09:00 - 18:00 uur 
Vrijdag  09:00 - 20:00 uur
Zaterdag  09:00 - 17:00 uur

Dirk Heeren
Diervoeders, Hengelsport 
en Dierbenodigdheden


