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Verenigingslijst VISWATEREN 2015
Alleen geldig in combinatie met een VISpas 2015

    van HengelsportVereniging 'Castricum'.

De houder:

Naam:

Adres:

Woonplaats:

Geboortedatum:

Handtekening:

Namens het bestuur:

De secretaris:

Opzegging lidmaatschap en adreswijzigingen voor 1 oktober

doorgeven aan het secretariaat:    secretaris@hsvcastricum.nl

De Statuten en het Huishoudelijk Reglement van de vereniging

staan op de website  www.hsvcastricum.nl

Contributie € 27,00 (voor 75+ers en 14 - 17 jarigen € 22,00).

OPMERKING!
 De vereniging is gemachtigd om aan ingezeten van Castricum,

 die ouder zijn dan 15 jaar, visvergunningen uit te geven voor het 

 Meertje van Vogelenzang gelegen in het NH-duinreservaat. 

 Deze vergunning, en de bijbehorende sleutel van het poortje,

 zijn aan te vragen via de secretaris en sleutel@hsvcastricum.nl

HengelsportVereniging Castricum, rechthebbende op

 het visrecht, verleent hiermede aan de houder van 

deze op naam gestelde verenigingslijst

VERGUNNING
Voor het vissen met maximaal 2 hengels en alle wettelijk

toegestane aassoorten gedurende het tijdvak van 

1 januari 2015 tot en met 31 december 2015. Met in 

achtname van de bepalingen in de Visserijwet en de 

onderstaande bepalingen.

BEPALINGEN
1.   De VISpas is uw "Bewijs van lidmaatschap".

2.   Deze vergunning/lijst is strikt persoonlijk en alleen

      geldig in combinatie met een geldige VISpas.

3.   Deze lijst op zich geeft geen enkel recht.

4.   Deze vergunning/lijst geeft geen looprecht: zonder 

      toestemming van de landeigenaar is de vergunning 

      ongeldig.

5.   Het beschadigen van rietgewas, oevers, beplantingen 

      en gazons is verboden.

6.   Het vissen met een meertandige haak is alleen 

      toegestaan bij gebruik van kunstaas en getakeld aas.

7.   Het in bezit hebben van snoek is niet toegestaan.

8.   Alle gevangen aal moet direct worden teruggezet.

9.   Leden die hun gevangen vis aan derden te koop 

      aanbieden worden geroyeerd.

10. Voor het nachtvissen moet uw Vispas

      voorzien zijn van de hologramsticker.

      Deze is aan te vragen via de website

      van onze hengelsportfederatie.

Meldpunt stroperij:  045 - 54 66 230 - AID

hou je visstek schoon! 

A.  ALLE VIJVERS in de gemeente Castricum
   Het is niet toegestaan om te vissen:

   - in de Stationsvijver;

   - vanaf het terrein van bejaardentehuis De Santmark;

   - vanaf de spoorbaan of de geluidswal bij de Helmkade;

   - vanaf het terrein van de Eendenkooi in plan Albertshoeve;

   - vanaf particuliere erven, bruggen en beplantingen.

C.        TANKVAL "DE KROFT"
       Gelegen aan de Bleumerweg in Bakkum-Noord.

12.  Er mag alleen in de oorspronkelijke tankval worden 

       gevist. De toevoersloot en de aangrenzende 

       wateren, liggen op het gebied van natuurstichting 

       De Hooge Weide, zijn verboden terrein. 

13. Nachtvissen inTankval De Kroft is niet toegestaan!

B.        GROOT LIMMER POLDER
       De volgende vaarten en tochten gelegen in 

              Castricum, Limmen en Akersloot.   
- de Laandervaart

- het Molentocht

- de Mientsloot

- de Startingervaart

- het Koningsmeer

- de Uitwatering tot 't Sluisje

- de Schulpvaart

- het Kleimeer

- de Dusseldorpervaart

- het Slikkerdie

- de Krommesloot

- het Die

Indien men één van bovengenoemde bepalingen overtreedt, wordt 

men geacht zonder toestemming te vissen (art. 21 Visserijwet)

JAARVERGADERING: 17 april aanvang 20.00 uur in

Clubhuis van De Salamander op Sportpark Wouterland

WEDSTRIJDROOSTER 2015

Aankondigingen van onze viswedstrijden staan vaak ook vermeld 

in "De Castricummer" en/of het "Nieuwsblad voor Castricum".

Wedstrijdcommissie: P. Veldt / K. Bedeke, email: wedstrijd@hsvcastricum.nl

Jeugdviswedstrijden zijn uitsluitend op vrijdagavond.
29 mei Koppel Jong/Oud   Casimirvijver  van  19:15 tot 20:45 uur

12 juni                                  Dunantsingel  van  19:15 tot 20:45 uur

26 juni                                  Trompvijver    van  19:15 tot 20:45 uur

21 augustus                         Casimirvijver  van  18:45 tot 20.15 uur

Baarscompetitie op zondagochtend, inleggeld € 3,00.
13 september,  5 x 25 min., vertrek om 7.15 uur Geesterduin 

  4 oktober,       5 x 25 min., vertrek om 7.45 uur Geesterduin.

18 oktober,       5 x 25 min., vertrek om 8:15 uur Geesterduin.

  1 november,   5 x 25 min., vertrek om 7:45 uur Geesterduin.

22 november,   5 x 25 min., vertrek om 8:15 uur Geesterduin.

Zomeravond witviscompetitie op vrijdagavond.
  8 mei         Casimirvijver /Castricum     van 19:15 tot 20:45 uur

22 mei         De Dije/Heemskerk             van 19:15 tot 20:45 uur

  5 juni         Frederica's Hof/Heiloo         van 19:15 tot 20:45 uur

19 juni         Het Stet /Limmen                 van 19:15 tot 20:45 uur

  3 juli          Dunantsingel/Castricum       van 19:15 tot 20:45 uur

 * Datum van de prijsuitreiking is nog te bepalen. 

Aanmelden via wedstrijd@hsvcastricum.nl tot 3 dagen voor de wedstrijd.

 * Datum van de prijsuitreiking is nog te bepalen.

Het viswater is onder voorbehoud: raadpleeg www.hsvcastricum.nl 

Aanmelden aan de waterkant. De deelname is gratis.

Karperwedstrijd (nachtviswedstrijd).
Datum/viswater door deelnemers te bepalen: zie www.hsvcastricum.nl 


