
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

  
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
Aas, dag- en jeugdvergunningen tijdens 
openingstijden verkrijgbaar bij: 
 
Pet’s place:Burg. Ruttenplein 18 ASTEN 
Camping De Peel: Behelp 13 ASTEN-HEUSDEN 

Brasserie ’t Turfke: Gezandebaan 29A ASTEN-HEUSDEN 
Dierenspeciaalzaak Johan: Hoofdstraat 75 LIESSEL 
De Dierenfabriek: Boerenkamplaan 62 SOMEREN 

Hengelsport Helmond: Sobrietasplein 501 HELMOND 

 
  

Toestemminghouder wordt geacht zonder schriftelijke toestemming  te 
vissen, indien hij/zij één of meer van de gestelde voorwaarden 

overtreedt. 
 

Overtreding van één of meer van bovengenoemde voorwaarden kan 
leiden tot royement als lid of intrekking van de toestemming. 
 

Toestemminghouder moet zich op het eerste verzoek hiertoe terstond 
legitimeren en zijn schriftelijke toestemming ter inzage overhandigen 

aan de met controle belaste personen. 
 

 

Algemene voorwaarden: 

1. Deze schriftelijke toestemming is slechts geldig in 

combinatie met de VISpas van HSV Ons Genoegen Asten 

en voorzien van een handtekening van de houder; 

2. Ga verantwoord om met gevangen vis; 

3. Het gebruik van gekleurde maden is verboden; 

4. Het gebruik van een schepnet en onthaakmat is verplicht 

voor karpervissers; 

5. Afval in een straal van 10 m rondom de visstek moet 

opgeruimd worden; 

6. Men vist op eigen risico en is persoonlijk aansprakelijk voor 

zijn/haar handelingen. HSV Ons Genoegen aanvaardt 

hiervoor geen enkele aansprakelijkheid 

 

Voorwaarden visvijver De Witte Bergen: 

1. Het meenemen of het in bezit hebben van vis is ten 

strengste verboden! Het gebruik van bewaar- of 

leefnetten is derhalve verboden, behalve tijdens, door het 

bestuur goedgekeurde, wedstrijden; 

2. Het is verboden met gevlochten lijn te vissen; 

3. Nachtvissen en overnachten aan de vijver is verboden. Het 

is verboden om te vissen tussen zonsondergang en 

zonsopkomst, behalve voor houders van een 

Controle/Nachtvispas; 

4. U mag andere vissers niet belemmeren en dient recht 

vooruit te vissen; 

5. De visstekken die gereserveerd zijn voor, door het bestuur 

goedgekeurde, viswedstrijden dienen vrijgehouden te 

worden. Zie voor het volledige programma de website; 

6. Vuurtje stoken en spitten is verboden.  

7. Zonder schriftelijke toestemming van het bestuur is het 

verboden om zich met enig vaartuig op de visvijver te 

begeven; 

Voorwaarden voor karpervijver: 

Het afgesloten stuk van de kleine vijver is ingericht als karpervijver. 

Naast de voorwaarden voor de visvijver gelden hiervoor nog 

aanvullende voorwaarden. 

1. Er mag slechts met één hengel gevist worden; 

2. Het is verboden met gevlochten lijn te vissen; 

3. Er mag uitsluitend met weerhaakloze haken gevist worden; 

4. Vóór en na het vissen dienen netten ontsmet te worden in de 

daarvoor bestemde bakken (denk ook aan (leef)nettassen); 

5. Het is ten strengste verboden vis over te zetten naar 

andere delen van de visvijver of enig ander water! 

Voorwaarden Zuid-Willemsvaart (Sluis 10-provinciegrens): 

1. Leden van HSV Ons Genoegen Asten zijn gemachtigd om met 

drie hengels en gedurende het hele jaar ’s nachts te vissen; 

 



 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

  
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
Gelding voor het jaar 2009 

H.S.V. Ons Genoegen, huurster van het visrecht in de volgende 

wateren: 
 

▪ Visvijver De Witte Bergen te Asten-Heusden 

▪ De Zuid-Willemsvaart, vanaf sluis 10 onder gemeente Asten tot aan 

de grens Noord-Brabant en Limburg onder de gemeente Someren, 
 

verleent hiermee schriftelijke toestemming aan haar leden voor het 

vissen met maximaal twee hengels op de visvijver en maximaal drie 

hengels op de Zuid-Willemsvaart. 

 
Lidmaatschap dient schriftelijk of per mail opgezegd te 
zijn vóór 1 oktober bij Sportvisserij Nederland 

(ledenadministratie@vispas.nl) 
 

Iedereen vanaf 14 jaar moet in bezit zijn van een VISpas. 

Website: www.onsgenoegenasten.nl 

 
 

VISpasnummer: ………… 
 

LIDMAATSCHAPSKAARTSENIOR 
TEVENS SCHRIFTELIJKE TOESTEMMING 

 

H.S.V. Ons Genoegen Asten 
Opgericht 20 mei 1947 

 
 

Deze toestemming blijft eigendom van de vereniging 

 
Goedgekeurd bij Koninklijk Besluit d.d. 3 april 1953 onder no.64 
Aangesloten bij Sportvisserij Nederland en Sportvisserij Zuidwest 

Nederland. Ingeschreven bij de K.v.K. 

Voorzitter 
 

N.G.J. Waasdorp 

Veluwehof 59 

5709 KJ Helmond 

Tel.: 06-15905003 

Secretaris 
 

A.J.A. Verheijen 

Tamboerstraat 6 

5721 ME Asten 

Tel.: 06-30388687 

Penningmeester 
 

G.A.N. Waasdorp 

Hemel 41 

5721 HE Asten 

Tel.: 0493-692764 

Belangrijke data (o.v.b.): 
 

Algemene ledenvergadering: dinsdag 13 april 
Locatie:volgt.           

Aanvang: 20.00 uur 
 

Koningswedstrijd: zondag 4 juli 
 

Karpercompetitie: 26 juni/27 juni en 10 

september/11 september 
 

Voor meer info bezoek onze website: 

www.onsgenoegenasten.nl 

Geldig voor het jaar 2021 
 
 

Naam:   ____________________________ 
 

Adres:   ____________________________ 
 

Postcode en plaats: ____________________________ 

 
Geboortedatum:  ____________________________ 

 
     Handtekening toestemminghouder 

mailto:h.bankers2@chello.nl

