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Algemene Weesper Hengelaars Bond 
Opgericht 17 februari 1908 – goedgekeurd bij koninklijk besluit van 26-1-1952  

Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Hilversum onder nr. 40516180 
 

Plaatselijke lijst van viswateren en bewijs van lidmaatschap 2021 
 

Alleen geldig in combinatie met een Vispas van de AWHB. 
Voor het vissen in verenigingswateren ingebracht in federatief verband is de Vispas ook geldig, zie voor deze wateren de landelijke lijst van wateren. 

 
Naam: _______________________________________________________________ 
 
Adres: _______________________________________________________________ 
 
Woonplaats: __________________________________________________________ 
 
      
Handtekening: _______________________________________________ 

 
 

Het lidmaatschap is strikt persoonlijk. Bij misbruik en handelingen in strijd met de VISSERIJWET wordt u geacht zonder vergunning te vissen. 

 
Het bestuur van de Algemene Weesper Hengelaars Bond verleent de hierboven genoemde persoon vergunning tot het vissen in de in deze brief genoemde 
wateren met: 

Ten hoogste twee hengels, ongeacht de aassoort (tenzij elders in dit boekje is vermeld) voor het tijdvak van 1 januari 2021 t/m 31 december 
2021 

Eén en ander met inachtneming van de bepalingen ingevolge de Visserijwet 1963, het Reglement voor de Binnenvisserij, het reglement minimummaten en 
gesloten tijden alsmede de bij de wateren in dit boekje vermelde bepalingen. 
 
Namens het bestuur, 
J.H. Schluter, secretaris 
 

 

Aanbevelingen voor de sportvisser 
• Lees deze brief aandachtig! Deze bevat informatie over gesloten tijden, aassoorten en bijzondere bepalingen van de verenigingswateren. 
• Gebruik geen stalen leefnet, buiten wedstrijden is een leefnet verboden. 
• Gebruik geen (karper)bewaarzakken. 
• Gebruik een onthaakmat of onthaak de vis in het water. 
• Behandel gevangen vis altijd met natte handen.                                      
• Sportvissers verkopen geen vis, verkoop van uw vangst is strafbaar.  
• Het meenemen van gevangen aal, karper, snoek en witvis is verboden. Vrijgesteld max. 20 stuks aasvis (witvis) per visser per dag t.b.v. roofvisserij. 
• Voor snoekbaars geldt dat per sportvisser maximaal 1 snoekbaars per visdag mag worden meegenomen en dat de minimummaat 55 cm bedraagt 

 
Gesloten tijd vissoorten: 
Wanneer een vis wordt gevangen, waarvoor op dat moment een gesloten tijd geldt, dan moet deze direct in hetzelfde water worden teruggezet. 

- 1 maart tot aan laatste zaterdag in mei:   snoek 
- 1 april tot aan laatste zaterdag in mei:     baars, snoekbaars 
- 1 april t/m 31 mei:          barbeel, kopvoorn, winde 
- 1 oktober t/m 31 maart:        beekforel 
- Het hele jaar:     elft, fint, kwabaal, meerval, serpeling, sneep, zeeforel, zeeprik en vlagzalm 

 
Gesloten tijden aassoorten: 
Van 1 april tot aan laatste zaterdag in mei geldt een beperking in de te gebruiken aassoorten. Er mag in deze maanden niet gevist worden met dode vis, een 
stukje vis, enig kunstaas (m.u.v. kunstvliegen kleiner dan 2,5 cm) en slachtproducten. 
Het vissen met levend aas (m.u.v. wormen, maden en larven) is altijd verboden. 
 
Nachtvissen is het gehele jaar toegestaan tenzij anders aangegeven. Let op: voor sommige wateren is een extra nachtvistoestemming van de 
visrechthebbende noodzakelijk. De lokale overheid bepaalt of er ook nachtverblijf toegestaan is. 

 
Meldpunt Visstroperij 
Bij het bestrijden van stroperij is het belangrijk dat sportvissers alle verdachte activiteiten in en aan het water melden. 
Dit kan via www.meldvisstroperij.nl , maar bij urgente gevallen graag direct aan de NVWA via 0900-0388 of direct bij de politie via 0900-8844 

 

 

Contributie  
Betaal uw contributie op tijd, het vergemakkelijkt het werk van de penningmeester.  

VISpas (leeftijd 14 jaar en ouder)  €    38,00 * 
Jeugd VISpas (leeftijd t/m 13 jaar)  €    17,00 * 
Extra Vispas    €    38,00 * ** 
AWHB Jeugdvergunning (t/m 13 jaar)  gratis via onze website te downloaden  
Derde hengelvergunning / Nachtvisvergunning  Jaar   €    45,00  (Vinkeveense plassen, alleen ten behoeve van de karpervisserij)  
Derde hengelvergunning / Nachtvisvergunning  Week  €    15,00  (Vinkeveense plassen, alleen ten behoeve van de karpervisserij)                                                                        
Abonnement Het Visblad   €    11,50  (indien gewenst) 

* inclusief € 5,00 administratiekosten voor nieuwe leden 
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** NB. Voor een extra Vispas betaalt u € 38,00. Sportvisserij Nederland controleert of u elders hoofdlid bent. In dat geval kunt u een deel van hetgeen u bij 
ons heeft betaald, terugvorderen bij Sportvisserij Nederland. Zie hiervoor  http://www.sportvisserijnederland.nl/vispas/contact/?page=dubbele_afdracht    
Wanneer u via www.vispas.nl bestelt, wordt dit al automatisch verrekend. 
Betalingen dienen uiterlijk 1 maart van het betreffende VISpas-jaar voldaan te zijn, anders rekent de AWHB extra kosten voor een betalingsherinnering. 
 

 

Contactgegevens 
 
Postbus 5083   IBAN nummer:  NL21INGB0000575143   Secretariaat: info@awhb.nl 
1380 GB Weesp   BIC / SWIFT:     INGBNL2A    Ledenadministratie: (0294) 412723 / ledenadm@awhb.nl 
Website:  www.awhb.nl 

 
Jaarvergunning voor het vissen in de navolgende wateren 

Zie algemene bepalingen na F16 
 

F1.  Het Gein, onder de gemeente Abcoude (v.m. Gemeente Amsterdam) vanaf de Geinbrug tot aan de Nigtevechtsekade 
F2.  Het Gein,   vanaf voornoemde plaats in zuidwaartse richting tot waar de Angstel in het Gein stroomt. 

Nb Het Gein staat ook op de landelijke lijst van viswateren. 
F3.  Het Amsterdam-Rijnkanaal, van de v.m. draaibrug te Loenen (km 18.85) tot aan de spoorbrug in de Oosterspoorweg (Km 7.5) De 

vergunninghouders mogen zich niet ophouden in de vakken waarin de sluizen en de bruggen over het kanaal liggen tot 30 meter uit de fronten, de 
sluizen en de landhoofden van de bruggen. Bij overtreding van deze bepalingen kan de huur worden ingetrokken. Het in bezit hebben of het 
meenemen van karper is verboden, gevangen karper dient dus onmiddellijk te worden teruggezet. Volgens landelijke regels mag er geen aal 
worden meegenomen. Voor snoekbaars geldt dat per sportvisser maximaal 1 snoekbaars per visdag mag worden meegenomen en dat de 
minimummaat 55 cm bedraagt. Nb Dit viswater staat ook op de landelijke lijst van viswateren.   

F4. a. De Trifax-vijver aan de Gemeenschapspolderweg en sloot aan de Hogeweyselaan 
      b.  Tanksloot Diepenbroickpark  
      c. Alle wateren in de wijken Aetsveld, Leeuwenveld en Zuid 
     d.       Vijvers aan de Rembrandt van Rijnstraat 
F5.  Muidertrekvaart, tussen Muiden en brug naar de Maxis (Diemerzeedijk) 
F6. Hoofdgracht van het Muiderslot aan de oostzijde van Muiden, het gedeelte aanvangende bij de lijn dwars over de gracht op ongeveer 250 meter 

ten noorden van de brug van de schapenkade en eindigende bij de Oostzeedijk. 
F7. De hoofdgracht  aan de westzijde van Muiden, vanaf de linkeroever van de Vecht tot aan de grens van het gemeentewater nabij de brug bij de 

Amsterdamse poort te Muiden. 
F8. Fortgrachten van de Bastions Bakkerschans, Nieuwe Achtkant en Rozenboom, tot het einde bij Lombok 
               te Weesp 

Bepaling:  in het gedeelte in gebruik bij W.S.V. De Vecht mag van 1 april t/m 30 sept. niet gevist worden. 
F9. De z.g. Ballastput, grenzend aan de Vecht en gelegen in de Aetsveldsepolder. 

Bepaling: het is in de Ballastput verboden te varen met boten voortgedreven door zeil of motor. 
F10. De Vinkeveense- en Proosdijerplassen, gelegen onder Vinkeveen en Abcoude aangeduid door borden met het opschrift “de Goede Vangst” of 

VVV Vinkeveense Plassen.  
Bepalingen bij F10: 

1. de terreinen aangeduid met een bord met het opschrift “de Goede Vangst“ en/of  “VVV de Vinkeveense plassen”, verboden toegang Art.  
    461 W. v. S. gecombineerd met een nummer mogen van 1 maart t/m 30 september niet betreden worden. De terreinen aangeduid met  
    voornoemde tekst in combinatie met een bord verboden op zondag mogen op zondag niet betreden worden, 
2. er mag in landerijen, erven of eilanden niet gespit of gegraven worden zulks onder straffe van intrekking van de vergunning, het opleggen van  
    een boete e.e.a. ter beoordeling van de verhuurder,  
3. het is verboden houtvuren aan te leggen. 
4. het is verboden in de rietkragen af te meren. 
5. schade veroorzaakt door de vergunninghouder in welke vorm dan ook, zal door hem/haar moeten worden vergoed tot een door de verhuurder  
    te bepalen bedrag. Bij herhaling zal de vergunning worden ingetrokken. 
6. de vergunning dient op eerste aanzegging te worden getoond. 
7. Nachtvissen is het gehele jaar verboden, slechts aan houders van de speciale nachtvisvergunning is dit toegestaan. 
8. Voor snoekbaars geldt dat per sportvisser maximaal 1 snoekbaars per visdag mag worden meegenomen en dat de minimummaat 55 cm 
bedraagt 
9. Er geldt een meeneemverbod voor aal, karper, snoek en witvis. Vrijgesteld max. 20 stuks aasvis (witvis) per visser per dag t.b.v. roofvisserij. 

 
F11. De gracht van het fort Uitermeer, deel uitmakend van het perceel, kadastraal bekend gemeente Weesp, sectie G onder nr. 512 (01-114/0001). 
F12. Een gedeelte van de ‘s-Gravelandsevaart, nabij de sluis, kadastraal bekend gemeente Weesp, sectie G, onder nummer 508 gedeeltelijk en 510 

geheel. Dit komt overeen met de 1e km gerekend vanaf sluis Uitermeer. 
F13. Het poeltje gelegen tussen de oostelijke dijk van het Amsterdam-Rijnkanaal, de Vreelandseweg en de Velterslaan te Nigtevecht. (Het Geitenkampje) 
F14. De bermsloot langs de Oostkanaaldijk, van het Amsterdam-Rijnkanaal tussen km 14.400 en 17.500 onder Nigtevecht 
 
Gemachtigd door Amsterdamse Hengelsport Vereniging (F15 en F16): 
F15. De Angstel, het gedeelte onder de gemeente Loenersloot en Abcoude, vanaf villa Groenewoud te Loenersloot tot waar deze in het Gein stroomt. 
F16. De Gaasperplas, gelegen in de zuidoost Bijlmer. 

Bepalingen: 
 a. het is verboden meer dan 1 snoek en/of snoekbaars in het bezit te hebben 
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JAARVERGADERING 
 

WOENSDAG 10 MAART 2021, 20.00 UUR 
OAZ GEBOUW, J.A. FIJNVANDRAATLAAN 2 

WEESP 

 b. het is verboden levende schubvis te doen bewaren in bunnen, bewaarnetten en/of andere bewaarmiddelen, die zijn bedoeld om vis langere tijd 
op te slaan. Van dit verbod zijn vrijgesteld hengelaars die tijdens het wedstrijden de gevangen vis in leefnetten bewaren en hengelaars die aasvis 
in bewaring houden tot een max van 20. 

 
Viswedstrijden 
Voor het houden van viswedstrijden in welke hoedanigheid dan ook er is altijd toestemming nodig van de rechthebbende op het visrecht. Voor voornoemde 
wateren is dat de AWHB.  Stuur uw verzoek om toestemming uiterlijk 6 weken voor de wedstrijden per mail naar info@awhb.nl  

 
 

           Onder voorbehoud 
  
  

Algemene bepalingen bij alle genoemde wateren:  
a. Het houden van wedstrijden in deze wateren, zonder toestemming van de rechthebbende op het visrecht, is verboden. 
b. Het is verboden aan, op of bij voornoemde viswateren karper of snoek in het bezit te hebben. 
c.   Gevangen karper of snoek dient onmiddellijk te worden teruggezet. 
d. Vanaf 1-1-2009 is landelijk bepaald dat gevangen aal onmiddellijk dient te worden teruggezet. 
e. Wanneer u kiest voor een stek nabij een brug of sluis, houd dan een afstand van 75 meter in acht. Deze verordening is bedoeld om de doorvaart 

onbelemmerd te kunnen laten plaatsvinden. Let wel, een ieder die zich hier niet aan houdt, loopt het risico beboet te worden.  
j.   Het is sportvissers verboden hun gevangen vis te koop aan te bieden. 
 


