
Huisregels van HSV Philips 
 
(Deze huisregels zijn vertaald in verschillende talen met behulp van Google Translate.) 

 

 

 

Wat is toegestaan en wat is niet toegestaan: 
 

1.   TOEGANG en VISRECHT hebben uitsluitend: 

Leden van de HSV Philips die in het bezit zijn van een geldig lidmaatschapsbewijs voorzien 

van een recente pasfoto en handtekening. De verschillende visvergunningen zijn u standaard 

lidmaatschapskaart met of zonder pas Hengelsport Nederland, een nachtvis vergunning of een 

dag vergunning.  

De Kempense plassen mogen uitsluitend via de hoofdingang betreden worden. 

 

2.   OPENINGSTIJDEN 

De Kempense Plassen zijn het hele jaar geopend. Verblijf op de plassen is toegestaan 

dagelijks van één uur voor zonsopgang tot twee uur na zonsondergang, met uitzondering de 

leden die in het bezit zijn van een nachtvisvergunning. Indien nodig worden de Kempense 

Plassen door het  bestuur gesloten. 

 

3.   PARKEREN 

Fietsen, brom- en snorfietsen mogen langs de waterkant bij de visplaats worden gestald indien  

zij gebruikt worden voor het vervoer van de visuitrusting. Naderingswegen en bruggen 

vrijlaten.  

Op de hoofdweg geldt een maximumsnelheid van 20 km/uur. 

 

4.   VISRECHT 

In de periode van 1 januari t/m 31 december mag gevist worden met maximaal TWEE 

hengels. Echter indien men vist met kunstaas, GROTER DAN 2,5 CM, dan mag uitsluitend 

gevist worden met EEN hengel. Voor beperkingen zie vooral art. 7. 

 

 

 



5.  VISSERIJWET 

De bepalingen genoemd in deze lidmaatschapskaart zijn op de Kempense Plassen van kracht 

met inachtneming van de bepalingen genoemd in de Visserijwet. (Zie lijst van viswateren of 

www.sportvisserijnederland.nl) 

 

6.   CONTROLE 

Op verzoek van controleurs, bestuursleden en/of ambtenaren belast met toezicht op de 

Visserijwet, moeten de voorgeschreven papieren overhandigd worden en moet toestemming 

worden  gegeven voor inspectie van de vistassen, viskisten, etc. Bij geconstateerde 

overtredingen hebben deze personen het recht deze lidmaatschapskaart in te nemen en af te 

geven aan het bestuur of op de daarvoor bestemde plaats te voorzien van een aantekening. 

 

7.   HET IS NIET TOEGESTAAN 

a. de rust door muziek of lawaai, en drankmisbruik in welke vorm dan ook, te verstoren; 

b. zich in of op het water te begeven, anders dan in noodgevallen; 

c. te fietsen, te rijden met een brom of snorfiets buiten de verharde hoofdweg en aangelegen  

parkeerplaatsen (brom en snorfietsen moeten buiten het hoofdpad de motor afzetten); 

d. de beschoeiing en beplanting te beschadigen; 

e. van bruggen te vissen; met drijvend aas en peuren, vliegvissen is wel toegestaan; 

f. vuil,  afval, e.d. langs de waterkant te laten liggen of in het water te gooien, dus zelf   

afvoeren; 

g. zich met een hond(en) op het terrein te bevinden;  

h. te vissen in de Run vanaf de stuw tot aan de Dommel;   

i. te vissen in de periode van 1 april tot de laatste zaterdag in mei met slachtproducten, 

kunstaas een dood visje of een stukje vis; Uitzondering hierop zijn kunstvliegen met een 

afmeting van maximaal  2,5 centimeter. 

j. van 1 maart tot de laatste zaterdag in mei mag niet gevist worden op snoek. 

baars, snoekbaars. Van 1 april tot laatste zaterdag in mei. Barbeel, kopvoorn en winde van 1 

april tot 31 mei. 

k. te vissen met levend aas; 

l. te vissen en te voeren met gekleurde maden; 

m. een katapult voorhanden of in bezit te hebben; 

n. aanhangwagens voor motorvoertuigen mee naar de visplaats te nemen; 

o. de doorgangen, ook langs de waterkant, te blokkeren; 

p. te kamperen en tenten te plaatsen;(paraplus, of eenpersoons visonderkomens met een max. 

spanwijdte van 3 meter in de kleuren groen of camouflage zijn toegestaan mits deze in de 

gepubliceerde lijst voorkomen); 

q. buiten de georganiseerde wedstrijden een leefnet en/of bewaarzak te gebruiken; 

 r. zonder schriftelijke toestemming van de vereniging wedstrijden te organiseren; 

s. om OPEN VUUR of BARBECUE te gebruiken op ons terrein, bij overtreding zal uw 

vergunning worden ingenomen en zal het bestuur beslissen over de te nemen maatregelen.  

 

8.   BEHANDELING VAN VIS 

a. Alle vis moet direct worden teruggezet; 

b. ALLE VISSERS zijn ten alle tijden verplicht de gevangen vis te landen in een schepnet of 

op een onthaakmat.  

c. KARPERVISSERS zijn ten alle tijden verplicht een onthaakmat, antiseptic, schepnet 

(minimale doorsnede 1 meter) en een emmer vijverwater voor handen te hebben;  

  

       

http://www.sportvisserijnederland.nl/


9.   AFVAL 

De mensen zijn verplicht om hun gemaakte afval zelf mee te nemen en niet te storten in de 

afvalbakken. De afvalbakken langs de vijver kunnen slechts worden gebruikt voor kleine 

omverpakkingen die bezoekers anders niet kwijt kunnen. Dit alles om te voorkomen dat 

ongedierte toeneemt en watervogels verstrikt raken in dit afval. 

 

10.   OVERTREDINGEN 

 Overtredingen van de op deze lidmaatschapskaart vermelde bepalingen, kan worden bestraft; 

  

11.  AANSPRAKELIJKHEID 

De vereniging aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade aan personen en/of 

goederen ten gevolge van een ongeval, letsel, diefstal, e.d. tijdens en ten gevolge van verblijf 

aan de viswateren waartoe dit bewijs direct of indirect toegang verleent. 

 

12.  WERKZAAMHEDEN 

Het bestuur kan indien dit noodzakelijk is t.b.v. werkzaamheden de vijvers geheel of 

gedeeltelijk voor bevissing en betreding afsluiten. Rekening moet worden gehouden dat er 

gedurende het gehele jaar enige hinder kan zijn ten gevolge van onderhoud. 

 

13.  NACHTVISSEN IS NIET TOEGESTAAN, met als uitzondering dat de visser in het 

bezit is van een speciale nachtvisvergunning uitgegevens door HSV Philips. 

 

14.  DOMMEL/RUN 

Voor het vissen in de Dommel en de Run voor zover die grenzen aan het gebied van de 

Kempense Plassen, zijn de op deze lidmaatschapskaart genoemde bepalingen van kracht. 


