
Aangesloten bij Sportvisserij Zuidwest Nederland.
U wordt geacht zonder vergunning te vissen of te hebben gevist 
indien u op of aan één der wateren in dit boekje wordt aangetroffen, 
en u zich niet houdt of gehouden hebt aan de Algemene en Bijzondere 
Voorwaarden, alsmede wanneer u met meer dan twee hengels vist!

Stichting
Sportvisserijcombinatie
Zuid-Holland

SCZH VERENIGINGSWATEREN 
AANVULLING 2020

Behorende bij de VISpas van:
HSV Groot Rotterdam
HSV GHV - Groene Hart 
Sportvisserijbelangen Delfland (SVBD)  

Tezamen verenigd in Sportvisserijcombinatie Zuid-Holland (SCZH)

Dit boekje bevat een AANVULLING op het overzicht van de SCZH 
verenigingswateren 2019. En vormt in combinatie met een namens 
de verenigingen afgegeven VISpas de schriftelijke toestemming 
om met maximaal twee hengels te vissen in de wateren van dit 
boekje.
U heeft dit boekje niet nodig wanneer u aan de waterkant gebruik 
maakt van de VISplanner App. Met de VISpas in combinatie met 
de VISplanner op uw mobiele telefoon kunt u bij een controle 
aantonen dat u ergens mag vissen.

CATCH & RELEASE

Stichting
Sportvisserijcombinatie
Zuid-Holland

Het lid is persoonlijk aansprakelijk voor schade, 
letsel of andere gevolgen die voortvloeien uit het
gebruik van deze schriftelijke toestemming. SCZH 
aanvaardt hiervoor geen enkele aansprakelijkheid.

Verboden vis mee te nemen!
Forbidden to take any fish!

Verboten Fischen mit zu nehmen!
Zabrania siê zabierania ryb!

CATCH & RELEASE
HOUD HET NETJES!
Neem ALTIJD je afval mee! Vooral vislijnen 
zijn een ramp in de natuur! Als je ze tegenkomt 
neem het dan mee en gooi het thuis weg.

SPORTVISSERIJBELANGEN DELFLAND

PAG. 71 – GEMEENTE VLAARDINGEN

Punt 1 vervangen door::
 1. Koningin Wilhelmina haven, Oude haven en Buiten haven,  
  Buizengat stadssingels, vijvers e.d. en nog nieuw aan te leggen  
  water, uitgezonderd de Broekpolder en daar waar anders  
  aangegeven, bijvoorbeeld door borden verboden te vissen,  
  paaigebied C5: 26,27,28,32,33,34, C6: 2,3,4,7,8,9,10,13,14,15,16.

STICHTING SPORTVISSERIJCOMBINATIE ZUID-HOLLAND

PAG. 76 – GEMEENTE BODEGRAVEN – REEUWIJK
 
Nieuw toevoegen: 
 3. Dubbele Wiericke vanaf de Endelkade tot aan de spoorlijn. 
 4. Dubbele Wiericke vanaf de spoorlijn tot aan de Oude Rijn.  
   LET OP!  Het gehuurde visrecht op dit deel van de Dubbele  
  Wiericke tussen spoorlijn en Oude Rijn betreft alleen de  
  westelijke helft van het water. De westelijke oever is prive terrein  
  en mag NIET worden betreden. Tevens mag op grond van deze  
  schriftelijke toestemming NIET worden gevist in het oostelijke deel  
  en de oever achter de bebouwing van de Brandschouwer en de  
  Graaf Albrechtstraat in Nieuwerbrug a/d Rijn.

HENGELSPORTVERENIGING GHV / GROENE HART

pag. 38 – REEUWIJKBRUG / BREEVAART TE REEUWIJK

Nieuw toevoegen:
Ingevolge de huurovereenkomst met de heer N.J. van Dam te 
Reeuwijk in de BREEVAART te Gouda en Reeuwijk vanaf de 
Omloopkade Bloemendaal/ Elfhoeve/Scheebrug te Reeuwijk tot aan 
de Spookjesbrug nabij rijksweg 12 in de polder Reeuwijk alsmede 
de doorgetrokken Breevaart langs rijksweg 12 tussen km 28.385 en 
29.480. Het vissen in het gedeelte langs de rijksweg dient uitsluitend te 
geschieden vanaf de ten zuiden langs liggende ontsluitingsweg. Het is 
verboden het rijksweggebied te betreden 
 LET OP!  Nachtvisserij is in de Breevaart NIET toegestaan.

pag. 45 onderaan – Laakkanaal (Soestdijksekade) 
tussen Soestdijkseplein en Escamplaan

Vervangen door:
- Laakkanaal (Soestdijksekade) tussen Soestdijkseplein en 
Loosduinsekade.
 LET OP!  Tussen het Soestdijkseplein en de Loosduinsekade mag 
alleen vanaf de overzijde van de woonboten worden gevist. In deze 
zgn. penviszone mag alleen worden gevist met een hengel met 
opwindmechanisme (werphengel) die voorzien is van een uitgelode 
dobber waarbij het loodgewicht niet meer dan 5 gram bedraagt. Met 
werphengels voorzien van andere (lood)montages mag niet worden 
gevist. Het is hier verboden te vissen met een vaste hengel langer dan 
11 meter. Tevens geldt hier een NACHTVISVERBOD tussen 2 uur na 
zonsondergang en 1 uur voor zonsopgang. En er mag in dit gedeelte 
niet vanuit een aangemeerde/geankerde boot worden gevist anders 
dan door de woonbootbewoners die in het bezit zijn van een geldige 
VISpas.

Pag. 55 – SCHOONOUWENSE VLIET

Nieuw toevoegen:
 LET OP! 
- voor deze Vliet geldt een NACHTVISVERBOD 
- het gebruik van een karpertent is niet toegestaan
- het verkeer op Schoonouwenseweg mag niet gehinderd worden



SPORTVISSERIJBELANGEN DELFLAND

Voorzitter: T. Stremme
Email: voorzitter@svbdelfland.nl

Secretaris: D.J. Wilhelm
Postbus 365, 3130 AJ  Vlaardingen
Tel.: 06 - 496 90 259
Email: secretaris@svbdelfland.nl

Penningmeester: Vacature
Postbus 365, 3130 AJ  Vlaardingen
Telefoon: 0181 - 626 324
IBAN: NL68INGB0000082992 BIC: INGBNL2A
t.n.v. Sportvisserij Belangen Delfland 
Email: penningmeester@svbdelfland.nl

Lidmaatschap, vergunningen en ledenadministratie:
SVBD, postbus 162, 3720 AD  Bilthoven
Email: ledenadministratie@vispas.nl
Telefoonnummer: 030 - 605 84 00.

SVBD correspondentieadres
Postbus 365, 3130 AJ Vlaardingen
Telefoon 06 - 218 08 033 (alleen voicemail, u wordt later teruggebeld)

Website SVBD: www.svbdelfland.nl

Adres wijzigingen en opzeggingen bij voorkeur per email via
ledenadministratie@vispas.nl

HENGELSPORTVERENIGING GHV - GROENE HART

Voorzitter: A. van der Spiegel

Secretaris: J.H. Froger
secretaris@ghvgroenehart.nl

Penningmeester: L.B. Boere
penningmeester@ghvgroenehart.nl

Lidmaatschap, vergunningen en ledenadministratie:
GHV - Groene Hart, postbus 162, 3720 AD  Bilthoven
Email: ledenadministratie@vispas.nl
Telefoonnummer: 030 - 605 84 00.

GHV - Groene Hart secretariaat/ correspondentieadres:
Madesteinweg 34, 2553 EC  Den Haag

Website GHV: www.ghvgroenehart.nl
Meldpunt spiegelkarpers Den Haag: skp@ghvgroenehart.nl
Meldpunt spiegelkarpers Gouda: skpgouda@ghvgroenehart.nl
Meldpunt vissterfte: sos@ghvgroenehart.nl

Adres wijzigingen en opzeggingen bij voorkeur per email via
ledenadministratie@vispas.nl

HENGELSPORTVERENIGING GROOT ROTTERDAM

Voorzitter: J. Leeuwangh
j.leeuwangh@groot-rotterdam.nl

Secretaris: M. Troost
secretaris@groot-rotterdam.nl

Penningmeester: W. Kruining
penningmeester@groot-rotterdam.nl

Ledenadministratie:
Postbus 19143, 3001 BC  Rotterdam
Telefoon: 0180-323258
E-mail: Ledenadministratie@groot-rotterdam.nl

Algemeen:
Postbus 19143, 3001 BC  Rotterdam
Telefoon: 0180-323258
E-mail: info@groot-rotterdam.nl
Website: www.groot-rotterdam.nl
Aanmeldingen en adres wijzigingen via de website.
Opzeggingen bij voorkeur per e-mail via 
ledenadministratie@groot-rotterdam.nl

SCHRIFTELIJKE TOESTEMMING / VERGUNNING 2020

De besturen van de hiervoor genoemde hengelsport verenigingen 
verlenen aan de houder van een geldige VISpas (met SCZH-logo) 
vergunning om te vissen in de wateren die staan vernoemd in het 
overzicht van SCZH-verenigingswateren van de samenwerkende 
hengelsport verenigingen. Dit met maximaal twee hengels in de 
periode van 1 januari t/m 31 december met inachtneming van het 
bepaalde bij of krachtens de Visserijwet, het Reglement voor de 
Binnenvisserij, het Reglement Minimummaten en Gesloten tijden, 
alsmede de in de vergunning opgenomen Algemene en Bijzondere 
Voorwaarden. De geldigheid over 2020 van dit overzicht van 
viswateren kan in het volgende jaar worden verlengd met een 
aanvullingsoverzicht van verenigingswateren.

J. Leeuwangh M. Troost
Voorzitter  Secretaris

T. Stremme D.J. Wilhelm
Voorzitter  Secretaris

A. v.d. Spiegel  J.H. Froger
Voorzitter  Secretaris

LIDMAATSCHAP EN BEËINDIGING DAARVAN

Het lidmaatschap is aangegaan voor onbepaalde tijd. Wilt u het 
lidmaatschap beëindigen, dan dient u dit vóór 1 oktober van het 
lidmaatschapsjaar bij voorkeur per email kenbaar te maken aan de 
secretaris cq. ledenadministrateur van uw vereniging. 

VISPLANNER EN VISWATERKAART

Alle viswateren in dit overzicht van SCZH-verenigingswateren zijn ook 
digitaal te vinden op VISPLANNER.NL.
Tot voor kort werd bij het opzoeken van onze verenigingswateren 
gebruikgemaakt van een eigen viswaterkaart. Hiervoor staan achter de 
meeste viswateren nog steeds de kaartcoordinaten, bijv. C3 (23) voor 
de Tedingerbroekplas. De voorraad kaarten is inmiddels opgemaakt. De 
viswaterkaart zal niet meer opnieuw worden uitgebracht. Het gebruik 
van de VISplanner App voor op smartphones is veel gemakkelijker!


