
Beste Jeugdleden,  

Zoals het er nu naar uit ziet 

hebben we weer goede hoop 

dat er zeer binnenkort weer 

wedstrijden gevist mogen wor-

den. Wat houd dit nu in voor de 

jeugd. 

Allereerst word er door de wed-

strijdcommissie een programma 

in elkaar gedraaid voor het wed-

strijdvissen voor het resterende 

seizoen. Hier zitten natuurlijk 

ook wedstrijden tussen waar de 

jeugd aan deel mag nemen. 

Ook hebben wij als jeugdcom-

missie goede hoop dat dit jaar 

de zomerkaravaan die wij willen 

organiseren voor de jeugd ook 

door kan gaan, mits de corona-

cijfers zo blijven dalen. 

 

                                               

Wanneer krijgen jullie hier 

definitief wat over te horen? 

Houd de website van HSV ons 

Genoegen in de gaten, want 

dit kan sneller zijn dan je 

denkt. De jeugdcommissie 

heeft er in ieder geval heel 

veel zin in om onze jeugdleden 

weer te verwelkomen bij onze 

wedstrijden/ evenementen. 

 

 

 

 

 

 

Wedstrijden/Zomerkaravaan 

Reglementen Roofvissen 

Voor iedereen om even te  

herinneren wat de regels ook 

alweer zijn: 

• Als men jonger is dan 

12 jaar is het verboden 

om op roofvis te vissen. 

Peildatum is 01 Januari 

van het seizoen, 

• Leeftijd tussen 12 en 

16 jaar verplicht een 

roofvis toestemming in 

het bezit te hebben.

( natuurlijk ook de 

jeugdvispas of vijver-

pas) Zonder deze toe-

stemming is het verbo-

den om op roofvis te 

vissen. 

 

• Een roofvistoestemming is 

alleen te verkrijgen door het 

volgen van een roofviscur-

sus. 

• Reeds uitgegeven roofvis 

toestemmingen blijven gel-

dig. Opnieuw volgen van 

roofviscursus is niet nodig. 
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Wist je: 

• Dat je een meevistoestem-

ming kunt aanvragen via de 

website. Zodat je erachter 

kunt komen of vissen iets 

voor jou is.             Het doel 

is dat we de jeugd zo en-

thousiast kunnen maken 

om te gaan vissen, hoe jong 

ze ook zijn. Voor de voor-

waarden verwijs ik u naar 

de website onder het kopje 

Jeugd/ meevistoestemming. 
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Vervolg huisregels 

 Roofvissen: 

• Jeugd tot met 16 jaar: Plug ( kunstaas) met MAX. 

2 haken toegestaan. 

• Vanaf 17 jaar: Plug ( kunstaas) met MAX. 2 dreggen 

toegestaan. 

 

We hebben ook natuurlijk regels over wat men allemaal bij moet 

hebben tijdens het roofvissen, hieronder een opsomming hiervan: 

 Natuurlijk een geschikte    onthaakmat (let hierbij op de 

afmeting) 

 Een geschikt schepnet, dat betekend Grofmazig en bij 

voorkeur voorzien van een rubberen coating. ( let hierbij 

ook op de grote van het schepnet) 

 (punt)tang/ kniptang en/of een snoektang. 

 Advies om ook bij te hebben zijn een aantal EHBO spulle-

tjes, denk hierbij aan pleisters en bijvoorbeeld ontsmet-

tingsmiddel. 
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Kunstaas met 2   haken 

 

Kunstaas met 2   dreggen 

 

Een snoektang om de haken    veilig te 

verwijderen 

Wanneer men 1 van de bovenstaande regels niet naleeft kan men door een daarvoor                  

gecertificeerde controleur van HSV ons Genoegen te Gemert weg gestuurd worden van onze vijver. 

 

Volgende roofviscursus: 

Indien de coronaregels het toelaten, word de datum via website en facebook/Instagram  gedeeld. 

Vooraf inschrijven is verplicht. 

 

Volg ons nu ook via Instagram en blijf up to date van alle nieuwtjes van  

onze vereniging. Like ‘jeugdhengelsport’ 

 


