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Niet naleven van de algemene- en bijzondere  

bepalingen kan leiden tot royement 

 

LIJST 

 VAN 

VISWATEREN 

 2022 

 

De houder van deze lijst is gerechtigd te vissen in de op 
blz. 3 genoemde wateren 

van 1 januari t/m 31 december 2022 
met inachtneming van de bepalingen 

en mits hij/zij tevens in het bezit is van 
een op naam gestelde E.C.H.V.-VISpas 2022 of 

een Jeugdvisvergunning 2022 

(de VISpas vormt het Bewijs van Lidmaatschap) 
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E.C.H.V. Viswateren 
 

1. De Zandput aan de Rietveldseweg (nabij nr. 31). 

2. Het Fort Acquoy, alsmede de gracht van het Werk op de 

Diefdijk (nabij de Diefdijk Leerdam). 

3. De Culemborgse stadsgrachten, de vijvers en water-

gangen op Terweijde en Voorkoop, de Plantagevijver, 

de Ronde Haven, de Kleine Lek, en alle gemeentelijke 

waterpartijen in Culemborg-West. 

4. De Lokkershoek, Eendenmeer en Parc de Triomphe. 

5. Alle A-watergangen van de voormalige polder Culem-

borgerwaard, gelegen tussen de Lek en de Linge 

(de westgrens van dit gebied is de Diefdijk van Leerdam tot 

Fort Everdingen. De oostgrens is het Amsterdam-Rijnkanaal. 

In het noorden is het gebied begrensd door de rivier de Lek 

en in het zuiden vormt rivier de Linge de grens).  

Uitgezonderd is het visrecht in de watergang naar gemaal de 

‘Nieuwe Horn’, vanaf de zijverbinding naar de ‘Oude Horn’ tot 

de ‘Nieuwe Horn’ te Acquoy. 

6. De rivier de Lek, vanaf de grensscheiding tussen de ge-

meenten Everdingen en Hagestein tot aan de grensscheiding 

tussen Hagestein en Vianen.  

7. Molenkade (Diefdijk, bij de doorgezaagde bunker). 
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TOESTEMMING 

Het bestuur van de Eerste Culemborgse Hengelaars Vereni- 

ging (E.C.H.V.), huurster van het visrecht in de hierna onder 

1 t/m 7 vermelde wateren en m.b.t. het onder 5 vermelde 

water daartoe gemachtigd door de Stichting Combivis C.B.B., 

alsmede m.b.t. het onder 6 genoemde water gemachtigd 

door Visserijbedrijf Klop te Hardinxveld-Giessendam, ver-

leent hierbij aan de houder van deze waterlijst toestemming 

(vergunning) om te vissen in de op blz. 3 genoemde wate-

ren. 

 

Deze lijst op zich geeft geen enkel recht en vormt al-

leen een geldige visvergunning in combinatie met een 

geldig Bewijs van Lidmaatschap van de E.C.H.V. 

 

Als Bewijs van Lidmaatschap geldt: 

 

1. voor personen die op 1 januari 2022 14 jaar of ouder zijn: 

een op naam gestelde VISpas of Extra VISpas van de 

E.C.H.V. voor het jaar 2022 

2. voor personen die op 1 januari 2022 nog geen 14 jaar 

zijn: een op naam gestelde JeugdVISpas of Jeugd Vis-

vergunning van de E.C.H.V. voor 2022 

 

Tijdens het vissen moeten de in dit boekje vermelde 

‘Algemene bepalingen’, de ‘Bijzondere bepalingen’, de 

‘Bepalingen per viswater’ en de ‘Bepalingen voor het 

vissen op roofvis’ worden nageleefd. 
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De visserij mag in alle genoemde wateren worden uitgeoe-

fend met twee hengels, welke mogen zijn voorzien van maxi-

maal drie stuks één-, twee- of drietandige haken, die alleen 

zijn geaasd met ingevolge de Visserijwet 1963 toegestane 

aassoorten. 

 

Het vissen met drie hengels wordt door het bestuur van de 

E.C.H.V of de Stichting Combivis toegestaan in de wateren 

met het derde hengelsymbool 

Een aparte schriftelijke toestemming is niet langer noodzake-

lijk. 

 

Nachtvissen is alleen toegestaan in de wateren met het 

nachtvissymbool  

Nachtverblijf met gebruik van tenten, bivvy’s, etc. is alleen 

toegestaan aan de wateren met het volgende schuilmiddel-/

kampeersymbool     

 

Culemborg, 1 januari 2022 

 

Eerste Culemborgse Hengelaars Vereniging 

 

Namens het bestuur,     

 

 

 

A.W.C. Jager A.M.G. van Raaij 

Voorzitter Secretaris 
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 Algemene bepalingen 
1. Het bezit van deze viswaterlijst geldt als bewijs dat de hou-

der heeft kennis genomen van alle bepalingen. 

2. Alle bepalingen vormen deel van de vergunning. Bij overtre-

ding wordt men op grond van artikel 21 van de Visserijwet 

geacht zonder toestemming te vissen. 

3. De houder van een geldige E.C.H.V.-VISpas of JeugdVISpas 

mag vissen met twee of drie hengels (zie bepalingen per 

viswater), voorzien van alle wettelijk toegestane aassoor-

ten. 

4. De houder van een E.C.H.V.-Jeugdvergunning mag vissen 

met ten hoogste één hengel, uitsluitend voorzien van één 

van de volgende, door de minister aangewezen aas-

soorten: brood, aardappel, deeg, kaas, granen en zaden, 

worm en steurkrab, insecten en insectenlarven (bijv. maden) 

en nabootsingen daarvan, mits niet groter dan 2½ cm. 

5. Van 1 april tot de laatste zaterdag in mei mag niet gevist 

worden met slachtproducten, een dood visje, een stukje vis 

(ongeacht hoe groot) en alle soorten kunstaas (met uitzon-

dering van kunstvliegen kleiner dan 2½ cm). 

6. Het gebruik van kunstmatig gekleurde maden is in alle wate-

ren verboden. Dit verbod geldt voor alle kleuren en zowel 

voor gebruik als aas, als voor gebruik door lokvoer. 

7. Er geldt een meeneemverbod voor alle vissoorten. 

8. Het door leden uitzetten van vis is zonder toestemming van 

het bestuur verboden. Ook het overzetten van vis van het 

ene water naar het andere is verboden. 

9. Het is voor alle sportvissers wettelijk verboden om gevangen 

vis te verkopen. 

10. Alle kosten, voortkomende uit door de houder veroorzaakte 

beschadigingen, worden op hem/haar verhaald. 

11. Minderjarigen mogen uitsluitend nachtvissen onder begelei-

ding van een meerderjarig E.C.H.V.-lid. 
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Bijzondere bepalingen 
A. Watervervuiling, beschadiging van oevers en verstoring van 

flora/fauna moet worden voorkomen. 

B. M.b.t. de wateren 1 en 2 wordt speciaal geattendeerd op het 
verbod tot nachtvissen, het verstoren van vogelnesten, het 
vangen van vogels, het rapen van eieren en het plukken van 
bloemen. 

C. De houder is m.b.t. de onder 1 en 2 genoemde wateren ver-
plicht op verzoek van medewerkers van Staatsbosbeheer de 
E.C.H.V.-VISpas + deze lijst te tonen. Bij overtreding kan de 
vergunning op verlangen van de verhuurder worden inge-
trokken. 

D. Nachtvissen is alléén toegestaan in de wateren 3 t/m 6, met 
inachtneming van het bepaalde op blz. 14 en 16. 

E. Het is verboden om hengels en andere visattributen 
(tijdelijk) onbeheerd op de visstek achter te laten. 

F. Bij het vissen op roofvis, zoals snoek en snoekbaars, dienen 
de op blz. 19 vermelde bepalingen in acht te worden geno-
men. 

G. Het tijdelijk bewaren van graskarpers in een leefnet, bewaar-
zak, hetzij op elke andere manier, is strikt verboden. Gevan-
gen graskarpers moeten te allen tijde direct op dezelfde 
plaats worden teruggezet. 

H. Vissers die gericht op karper vissen, dienen te allen tijde 
een onthaakmat en landingsnet bij zich te hebben. 

I. Controleurs zijn gerechtigd tot controle van de gevangen vis, 
de gebezigde vistuigen en de naleving van alle in deze water-
lijst gestelde bepalingen. Niet naleven van de aanwijzin-
gen van de controleurs kan royement tot gevolg heb-
ben. 

J. Voor een goed wedstrijdverloop zijn de wedstrijdwateren 
vanaf 2 uur voor aanvang van de wedstrijd niet toegankelijk 
voor niet-deelnemers. 

K. Botulisme is gevaarlijk voor mensen. Raak zieke en dode 
dieren daarom niet aan en ruim zelf geen kadavers op, het   
wordt afgeraden te vissen in water waar botulisme is 
geconstateerd. Ziet u dode vissen, eenden of andere dieren 
rond het water? Meld dit dan bij de gemeente of Waterschap 
Rivierenland.  
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Bepalingen per viswater 
Zandput Rietveldseweg (water nummer 1) 

 Meevoeren van fietsen, brommers, etc. naar het water is ver-

boden. Alle voertuigen dienen aan de weg te worden gestald. 

 Vissen is alleen toegestaan vanaf de oever. 

 Het voorhanden hebben van boten, vlotten, kano’s, zeil- of 

surfplanken, etc. in of nabij het water is verboden. 

 Het plaatsen van tenten, bivvy’s, windschermen e.d., evenals 

baden en zwemmen, is verboden. 

 Het is het gehele jaar verboden te vissen tussen één 

uur na zonsondergang en één uur voor zonsopgang. 

 Het vissen met 3 hengels is toegestaan. 

 

 

 

 

De Polderwateren (water nummer 5) 

 Het betreden van aan het viswater grenzende percelen of 

(gras)kaden, niet zijnde openbare wegen, is verboden. 

 Het betreden van kunstwerken t.b.v. de waterhuishouding 

zoals sluiskolken, stuwen en gemalen, is verboden. 

 Er mag alleen vanaf de oever worden gevist. Gebruik van 

vaartuigen, in welke vorm dan ook, is verboden. 

 In het Inundatiekanaal te Culemborg mag alleen worden ge-

vist vanaf het pad langs de westelijke oever (vanaf de Prijs-

seweg bereikbaar). 

 Het vissen met 3 hengels is toegestaan met toestemming 

van het bestuur van de Stichting Combivis. 
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Plas en gracht Fort Acquoy (water nummer 2) 

 

 In verband met het vogelbroedseizoen is het verboden te vis-

sen in de periode van 1 maart tot 1 juli. 

 Het is het gehele jaar verboden te vissen tussen twee 

uur na zonsondergang en één uur voor zonsopgang. 

 Het is verboden zich op het Werk op de Diefdijk, op de spoor-

baan of het fort te bevinden. 

 Een met drijvende waterplanten begroeid gedeelte mag niet 

worden bezocht. 

 Het is voor E.C.H.V.-leden verboden, al dan niet met de auto 

of ander vervoermiddel, zich zonder visspullen ter plaatse te 

bevinden. Dit geldt gedurende het gehele jaar en zowel  

overdag als ’s nachts. 

 Parkeren van voertuigen dient zoveel mogelijk in de berm te 

geschieden, zodat de doorgang voor bestemmingsverkeer en 

fietsers ongehinderd kan plaatsvinden. 

 Tenten, windschermen en andere voorwerpen die voor de 

uitoefening van de visserij niet strikt noodzakelijk zijn, zijn 

op en aan het viswater of in de aangrenzende percelen ver-

boden. 

 Leden die, om wat voor reden dan ook, aan of bij dit water 

bekeurd worden, krijgen voor de rest van het kalenderjaar 

een verbod om hier te vissen. Het negeren van dat verbod 

leidt automatisch tot royement als lid. 

 Het vissen met 3 hengels is toegestaan voor leden van de 

E.C.H.V. 
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Gemeentelijke wateren (water nummer 3) 

 

Er mag op de volgende plaatsen worden gevist: 

1. In de Paardengracht: alleen vanaf de Triosingel, Westerwal 

en Zuiderwal. Vissen vanaf de Stationssingel is verboden. 

2. In de Studentengracht en Oostergracht: vissen vanaf de na-

tuurvriendelijke oever(s) aan de Oostersingel tussen het 

brugje Oostersingel-Jodenkerkstraat en het brugje Oostersin-

gel-St Janskerkhof is verboden. 

3. In de Loentjesgracht: vanaf de openbare weg. 

4. In de Binnengracht: vanaf de openbare weg. 

5. In de Keestragracht: alleen vanaf de Molenwal en vanaf het 

gazon aan de westoever (zijde Jumbo supermarkt). Vissen 

vanaf de noordzijde van de Burg. Keestrasingel is verboden. 

6. In de vijvers op Terweijde tussen de Parklaan en de wijk 

Voorkoop: vanaf openbare plaatsen. 

7. In het water langs de Weidsteeg: alleen aan de oneven huis-

nummer kant. 

8. In alle waterpartijen en vijvers van de Plantage. 

9. In alle gemeentelijke wateren in Culemborg West (dit is ten 

westen van de spoorlijn Utrecht-’s-Hertogenbosch): vanaf 

openbare plaatsen. 

10. In de Kleine Lek: vanaf openbare plaatsen. 

11. In de Ronde Haven aan/bij de Kleine Buitenom. 

 

 

 

ATTENTIE: 

Het vissen met drie hengels is niet toegestaan 

in bovenstaande wateren. 
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LOOPRECHTVERGUNNING 

Door de privaatrechtelijke vergunning van de Dienst der           

Domeinen, is de houder van een E.C.H.V. Vispas gerechtigd de 

staatsgronden in het genoemde gebied van de Lek (noord- en 

zuidzijde) te betreden, echter uitsluitend t.b.v. de hengelsport. 

De Lokkershoek, Eendenmeer en Parc de Triomphe  

(water nummer 4) 

 Auto’s moeten worden geparkeerd op de openbare weg. Het 

is niet toegestaan langs de waterkant te parkeren, ook niet 

voor het laden en lossen van de visuitrusting. 

 Het vissen met drie hengels is niet toegestaan. 

 

 

 

 

De Lek (water nummer 6) 

 Voor het bereiken van de rivier moet, ter voorkoming van 

beschadiging van de afrastering, gebruik worden gemaakt 

van de diverse overstapjes nabij het Stuwcomplex te Ha-

gestein. 

 Hekken dienen dicht te worden gelaten en hooigras mag niet 

worden betreden. 

 Het is verboden voertuigen mee naar de waterkant te ne-

men, alsmede tenten en andere niet tot de visserij behoren-

de voorwerpen te plaatsen. 

 Voertuigen mogen niet worden geparkeerd voor de toegan-

gen tot de uiterwaarden. 

 Het is verboden van de aanwezige stort- en zetsteen zitjes 

e.d. te bouwen of de stenen c.q. oevers op andere wijze te 

beschadigen. 

 Het vissen met drie hengels is niet toegestaan. 
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Molenkade (water nummer 7) 

 Vissen is alleen toegestaan door jeugdleden tot 16 jaar, onder 

begeleiding van één of meerdere volwassen E.C.H.V. leden. 

 Het is niet toegestaan te voeren. 

 Het is niet toegestaan wadend te vissen. 

 Het is niet toegestaan te vissen met haken voorzien van weerha-

ken. 

 Het gebruik van lood wordt ontraden, indien er een goed alterna-

tief is, dient men dit te gebruiken. 

 Voor het parkeren van uw auto dient u gebruik te maken van de 

aangewezen parkeerplaats. 

 U dient zich te onthouden van alle handelingen die de natuur kun-

nen verstoren. 

 Alle afval dient mee genomen te worden, er mag niets achtergela-

ten worden. 

 Tenten, windschermen, honden e.d. zijn op en rond het water niet 

toegestaan. 

 Er mag alleen gevist worden in het toegestane gebied op de vrij 

gehouden visstekken (5 stuks), zie onderstaande plattegrond.  
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Nachtvisserij regels 

Voor het nachtvissen gelden in de E.C.H.V.-wateren de volgende 

bepalingen: 

1. Minderjarigen mogen uitsluitend nachtvissen onder begelei-

ding van een meerderjarig E.C.H.V.-lid. 

2. Nachtvissen in de Zandput a/d Rietveldseweg en in Fort Ac-

quoy (wateren 1 en 2) is het hele jaar verboden vanaf twee 

uur na zonsondergang tot één uur voor zonsopgang. 

3. Nachtvisserij is wel gedurende het hele jaar toegestaan in de 

wateren 3 t/m 6. 

Gebruik van tentjes etc. 
Tijdens het nachtvissen wordt veelal gebruik gemaakt van schuil-

middelen zoals een tent, bivvy, shelter, etc. 

In Nederland geldt echter een algemeen verbod om bij het vissen 

de genoemde kampeermiddelen aan of bij het water te plaatsen. 

Dit verbod geldt zowel overdag als ’s nachts. 

Door de Gemeente Culemborg is echter voor alle leden ontheffing 

verleend van het verbod tot het gebruik van kampeermiddelen 

voor alle wateren waarin wij het visrecht van de gemeente of wa-

terschap huren. 

Dit betekent dat onze leden alleen aan/bij de gemeentelijke wate-

ren (water nummers 3 en 4), gebruik mogen maken van één van 

de boven genoemde schuilmiddelen en de oevers van de A-

Watergangen in Culemborg. 

De ontheffing geldt echter uitsluitend voor de nachtelijke uren. Dit 

betekent dat de tenten, bivvy’s, etc. één uur na zonsopkomst 

moeten worden afgebroken en pas twee uur voor zonson-

dergang mag worden opgebouwd. 

(Zie voor de complete tekst van de ontheffing bladzijde 16). 

Voor alle overige wateren, dus de wateren 1, 2, 5 en 6, is 
het gebruik van tentjes etc. dus wettelijk niet toegestaan  
en geheel op eigen risico en verantwoording van de sport-
visser. 
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Schuilmiddelen overdag 
 

Alleen onderstaande paraplu’s zonder grondzeil zijn over-

dag toegestaan. 
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Gemeentebepalingen m.b.t. 

het gebruik van tentjes e.d. 
Net als in veel andere gemeenten is ook in Culemborg het verbod om aan 

of bij het viswater tenten etc. te plaatsen, opgenomen in de Algemene 

Plaatselijke Verordening (A.P.V.). 

 

Al sinds 2008 heeft de Gemeente Culemborg de E.C.H.V. echter ten be-

hoeve van alle leden ontheffing van dit verbod verleend. 

1. De ontheffing geldt alleen voor de oevers van de A-Watergangen in 

Culemborg en voor de wateren genoemd onder 3 en 4 van deze lijst 

m.u.v. de Hoefbladzijde van de Parklaanvijver en de natuur-

vriendelijke oever aan de Oostersingel.  

2. Het geplaatst houden van kampeermiddelen is alleen toegestaan 

van 2 uur voor zonsondergang tot 1 uur na zonsopkomst. 

3. Het plaatsen of geplaatst houden van kampeermiddelen mag alleen 

geschieden door diegene die op dat moment ook daadwerkelijk vist. 

4. De kampeermiddelen moeten eenvoudig van aard zijn. Hiermee 

wordt bedoeld een (karper) bivvy, shelter ofwel een tent, alle met 

een maximale afmeting van 3 bij 3 meter en in een neutrale  

groene, bruine of camouflagekleur. 

5. Per persoon mag maximaal één kampeermiddel worden geplaatst. 

6. Het is de sportvisser verboden overmatig alcohol te gebruiken, ge-

luidoverlast te veroorzaken, muziek te maken of af te spelen, open 

vuur te stoken en de natuurlijke behoefte te doen op daarvoor niet 

bestemde plaatsen. 

7. Afval moet in het eenvoudig kampeermiddel worden bewaard en bij 

het verlaten van de visplaats worden meegenomen.   

 

 

Van ieder lid wordt verwacht dat deze voorwaarden  
worden gerespecteerd. Het bestuur zal hierop toezien en 
overtreders kunnen, naast verbalisering, tevens vanuit de 

vereniging strenge sancties verwachten. 
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lgmvandenbosch@hotmail.com 
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Bepalingen 

voor het vissen op roofvis 

Voor het vissen op snoek, snoekbaars en baars gelden voor alle 

wateren de volgende bepalingen: 

 Het is te allen tijde verboden gewervelde dieren zoals le-

vende vis, amfibieën, reptielen, vogels en zoogdieren als aas 

te gebruiken (maden, wormen, muggenlarven e.d. zijn wel 

toegestaan). 

 Het is verboden van 1 april tot de laatste zaterdag in 

mei te vissen op snoek, snoekbaars en baars met een dood 

visje, stukje vis en alle kunstaassoorten (m.u.v. van de 

kunstvlieg kleiner dan 2½ cm). 

 Voor roofvis gelden de volgende gesloten tijden: 
- 1 maart tot de laatste zaterdag in mei: snoek 
- 1 april tot de laatste zaterdag in mei: snoekbaars en
 baars 

 In genoemde periodes toevallig aan andere aassoorten ge-

vangen snoek, snoekbaars en baars moet onmiddellijk op 

dezelfde plaats worden teruggezet. 

 Op de E.C.H.V.-wateren geldt een meeneemverbod voor alle 

vissoorten. 

Zet gevangen roofvis a.u.b. direct 

voorzichtig terug in hetzelfde water 
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Moet grainbaits advertentie 

komen te staan 
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Wedstrijdvissen bij de E.C.H.V. 
De Witvis- en Karpercommissie bieden u ook in 2022 weer een 

wedstrijdprogramma aan met voor elk wat wils. 

Zo staan, behalve de Witvis- en Karpercompetitie, ook de Combi- 

viswedstrijd, de Koppelwedstrijd, de Bootwedstrijd en de traditio-

neel sfeervolle Erwtensoepwedstrijd weer gepland. 

Gelet op het enorme succes van de laatste jaren komt natuurlijk 

ook de jeugd weer aan bod met een jeugdcursus en een aantal 

(competitie) jeugdwedstrijden. 

Voor al onze wedstrijden geldt een zeer billijk inschrijfgeld, dat na-

genoeg geheel ten goede komt aan het prijzenpakket. 

Er zijn dagprijzen, waardoor het ook mogelijk is slechts een ge-

deelte van de competitie mee te doen. 

Verder zijn er bij alle competities ook eindprijzen en de volgende 

bekers en trofeeën te winnen: 

 De Jo van Middelkoop-wisselbeker, voor de grootste vis 

bij de Avondcompetitie. Bij gelijke lengte geeft het hoogste 

gewicht van de vis de winnaar aan. 

 De 55-plus beker bij de 55-plus competitie. 

 De Snertbeker bij de Erwtensoepwedstrijd. 

 De ‘Dikke Arthur-beker’ voor de zwaarste vis bij de karper 

koppel competitie. 

 En ten slotte wordt de KONINGSVISSER TROFEE uitgereikt 

aan de sportvisser die over het totaal van de ochtendcompe-

titie, de avondcompetitie, de stuwcompetitie en de erwten-

soepwedstrijd, het minste aantal punten heeft behaald. 

 

 

Tussenstanden en uitslagen worden regelmatig 

gepubliceerd op www.echv.nl en op Facebook 
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WEDSTRIJDKALENDER 2022 

KARPER KOPPEL COMPETITIE 

Datum Locaties: 

23/24 april 1e, 2e en 3e Parklaanvijvers 

21/22 mei Studentengracht, Paardengracht 

18/19 juni De Doelen (achter tennisbaan) 

9/10 juli Bij de molen aan ’t Jach 

20/21 aug. De Lokkershoek, Plantage, De Meer 

17/18 sept. De Ronde Haven, Combiviswater 

22/23 okt. Het Eendenmeer, Keestrasingel 

Inschrijven kan tot woensdag 18.00 uur van het betreffende vis-

weekend, de loting is dezelfde avond om 19.30 uur bij Sielhorst hengel-

sport. Er wordt gevist van zaterdag 18.00 uur tot zondag 11.30 uur. Na 

afloop is om 12.30 uur de prijsuitreiking bij Hengelsport Sielhorst. 

  

  

     KARPER KOPPEL COMPETITIE WINTER 

19/20 nov. 2022 1e, 2e en 3e Parklaanvijvers 

14/15 jan. 2023 Studentengracht, Paardengracht 

18/19 feb. 2023 De Doelen (achter tennisbaan) 

Reserve datum:  Bij de molen aan ’t Jach, De Lokkershoek, Plantage 

18/19 maart 2023 De Meer, De Ronde Haven, Het Eendenmeer, 

 Keestrasingel  en Combiviswater 

Inschrijven kan tot woensdag 18.00 uur van het betreffende vis-

weekend, de loting is dezelfde avond om 19.30 uur bij Sielhorst hengel-

sport. Er wordt gevist van zaterdag 17.00 uur tot zondag 11.30 uur. Na 

afloop is om 12.30 uur de prijsuitreiking bij Hengelsport Sielhorst. 

Op wedstrijddata mag in het betreffende wedstrijdparcours 

door individuele vissers worden gevist tot 2 uur voor aan-

vang van de wedstrijd. 
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Wedstrijdkalender 2022 (vervolg) 

Witvis wedstrijden en -competities 
COMBIVIS WEDSTRIJD 

Wedstrijd voor leden van de E.C.H.V., De Rietvoorn-Beusichem en HSV 

Beesd. Omdat er wordt gevist in KORPSVERBAND worden de deelnemers 

bij de loting ingedeeld in vakken. 

15 mei: Amsterdam-Rijnkanaal nabij Rijswijk, vissen van 08.00 tot 

12.00 uur. Loting: 06.45 uur aan het wedstrijdwater, aan de  

Ravenswaaijse kant. De organisatie is in handen van Beusichem en 

E.C.H.V. uit Culemborg.   

  

OCHTENDCOMPETITIE 

Datum Locatie Loting 

10 april Kanaal van Steenenhoek  07.00 uur aan het wedstrijdwater 

01 mei Adam-rijnkanaal Rijswijk  07.00 uur aan het wedstrijdwater 

26 juni Lokkershoek   07.00 uur aan het wedstrijdwater 

11 sept. Stadsgrachten           07.00 uur op de Dr. Hockesingel 

9 okt.* Linge steile Dijk           07.30 uur aan het wedstrijdwater 

Bij alle wedstrijden van de ochtendcompetitie wordt er van 08.00 tot 

11.30 uur gevist, uitgezonderd de wedstrijden van 9 okt.*, dan is de lo-

ting om 07.45 uur en wordt er van 08.30 tot 12.00 uur gevist. 

 

AVONDCOMPETITIE 

01 juni Paarden- en/of Studentengracht Loting voor de grachten 

08 juni idem om 18.15 uur 

15 juni idem op de Dr. Hockesingel 

22 juni idem 

29 juni idem; er wordt gevist van 19.00 tot 21.15 uur 

 

 

Wie de grootste vis bij deze competitie vangt,  

ontvangt de Jo van Middelkoopwisselbeker 

(uitgezonderd paling, snoek, snoekbaars, meerval en graskarper ). 



25  

 



26  

 

Wedstrijdkalender 2022 (vervolg) 

STUWCOMPETITIE 

Datum Locatie    Loting 

03 april Lek, boven Stuw Hagestein om 07.00 uur 

29 mei Lek, boven Stuw Hagestein om 07.00 uur 

03 juli Lek, boven Stuw Hagestein om 07.00 uur 

25 sept. Lek, boven Stuw Hagestein om 07.30 uur 

30 okt.*  Lek, boven Stuw Hagestein om 07.30 uur 

Bij alle wedstrijden van de stuwcompetitie wordt er van 08.00 tot 

11.30 uur gevist, uitgezonderd de wedstrijd van 30 okt.*, dan is de loting 

om 07.30 uur en wordt er van 08.30 tot 12.00 uur gevist. 

  

55-PLUS COMPETITIE 

Datum      Locatie    Loting 

06 juli Parkvijver bij de Sporthal om 07.45 uur aan het viswater 

20 juli Parkvijver bij de Driestad om 07.45 uur aan het viswater 

24 aug Parkvijver bij de Sporthal om 07.45 uur aan het viswater 

07 sept.  Parkvijver bij de Driestad om 07.45 uur aan het viswater 

21 sept.  Parkvijver bij de Sporthal om 07.45 uur aan het viswater 

Bij alle wedstrijden van de 55-plus competitie wordt er van 08.30 tot 

11.30 uur gevist. Bij deze wedstrijden mag er alleen met de vaste stok 

worden gevist. De deelname is gratis voor alle Culemborgse 55-plussers. 

Iedereen heeft prijs: cadeaubonnen 
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Wedstrijdkalender 2022 (vervolg)  

 

KOPPELDAGWEDSTRIJD 

28 aug. - Het Mun te Appeltern 

Vertrek: 06.30 uur bij Zwembad De Waterlinie. Vissen van 8.00-15.00 

uur. Inschrijven t/m 21 aug. (per 2 personen) bij Sielhorst hengelsport. 

 

KOPPELNACHTWEDSTRIJD 

11/12 juni - Het Mun te Appeltern 

Vertrek: 18.00 uur bij Zwembad De Waterlinie. Vissen van zaterdag 24 juli 

20.00 uur tot zondag 25 juli 06.00 uur. Inschrijven t/m 13 juli (per 2 per-

sonen) bij Sielhorst hengelsport. 

 

 

BOOTWEDSTRIJD 

4 sept. - Loosdrechtse plassen Breukelen 

Verzamelen bij Zwembad De Waterlinie. Vertrek: 06.00 uur. Wegen ge-

vangen vis van 14.00 tot 14.15 uur. Inschrijven t/m 30 aug. (per 2 perso-

nen) bij Sielhorst hengelsport. 

  

 

ERWTENSOEPWEDSTRIJD 

06 november - In de Jachthaven van Culemborg 

Loting: 07.45 uur op het parkeerterrein. Vissen van 8.30-11.00 uur. Na 

afloop gratis erwtensoep en consumptie. Diegene die de eerste prijs in de 

wacht sleept, ontvangt de Erwtensoepwisselbeker. 

 

 

PRIJSUITREIKINGEN 

De uitreiking van de eindprijzen, trofeeën en bekers van de competities 

vindt plaats op 22 november tijdens een hengelsportavond. Locatie: 

Clubschip van watersportvereniging De Helling, in de stadshaven. 
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Jeugdactiviteiten en -wedstrijden 

 
De E.C.H.V. organiseert een Hengelsportdag voor de jeugd op zaterdag 
11 juni. 
Locatie 3e Parkvijver nabij Sporthal Interweij. 
Nadere informatie wordt t.z.t. bekend  
gemaakt via de website en Facebook. 

 

JEUGDCOMPETITIE (met de vaste hengel) 

Vier wedstrijden op de donderdagen 9, 16, 23 en 30 juni. 

Voor de jeugd van 7 tot 14 jaar van 18.45 - 20.00 uur. 

 

JEUGDKOPPELWEDSTRIJD (met de vaste hengel) 

Op donderdag 07 juli van 18.45 tot 20.00 uur. 

Loting voor alle jeugdwedstrijden om 18.30 uur aan het water. 

De vislocaties en nadere informatie worden t.z.t. bekend gemaakt 
via de website en de Facebookpagina van de E.C.H.V. 

 

Publicatie A.L.V. 

De schriftelijke uitnodiging voor de Algemene Leden Vergadering vond t/m 

2012 aan ieder lid persoonlijk plaats. Dat is met ruim 1600 leden een flin-

ke kostenpost. 

Gezien de ervaring dat slechts een zeer gering aantal leden aan de oproep 

gehoor geeft, is besloten de aankondiging voortaan alleen te doen via 

website, facebook en direct via deze viswaterlijst die ieder lid krijgt. 

 

 

Op bladzijde 40 vindt u de uitnodiging voor de 

Algemene Ledenvergadering voor het jaar 2022. 
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WEDSTRIJDREGLEMENT WITVIS 2022 
 
1. De deelname aan alle wedstrijden is alleen voor leden, m.u.v. 

de 55+ wedstrijden en geschiedt voor eigen risico en eigen 
verantwoordelijkheid van de leden. In wateren waar botulis-
me is vastgesteld worden geen wedstrijden georganiseerd. 

2. Iedere deelnemer wordt geacht het reglement te kennen en 
na te leven. 

3. De hengelkeuze is vrij bij alle wedstrijden, m.u.v. 55+ wed-
strijden (alleen vaste hengel), max 1 hengel en 1 haak. 

4. Het vooraf optuigen, peilen en voer gereedmaken is toege-
staan. Het gebruik van een voerboot is niet toegestaan. 

5. Het 1e signaal betekent voeren en aanvang wedstrijd. Het 2e 
signaal betekent einde wedstrijd. 

6. Alle wedstrijden worden gevist op gewicht en alle maten. Bij 
deelname aan de boot- en koppelwedstrijd door 1 deelnemer 
telt alleen het gevangen gewicht voor deze deelnemer. 

7. Snoek, snoekbaars, paling, graskarper en meerval tellen niet 
mee voor de prijsbepaling en moeten na de vangst direct 
worden teruggezet. 

8. Er mag uitsluitend bij aanvang van de wedstrijd zwaar wor-
den gevoerd. Daarna alleen tussen duim en wijsvinger licht 
bijvoeren. Uitzondering: bij de stuwwedstrijden mag men wel 
zwaar bijvoeren. 

9. Vissen en/of voeren met verse de vase is verboden, in kunst-
aasvorm als aas wel toegestaan, verder zijn wettelijke bepa-
lingen van toepassing. Het gebruik van gekleurde maden is 
verboden, in kunstaasvorm als aas wel toegestaan. 

10. Oeverbeschoeiingen en –vegetatie mogen niet worden be-
schadigd. 

11. De deelnemer dient alle afval mee naar huis te nemen. 
12. Gevangen vis moet in een ruim leefnet (geen metaal) worden 

bewaard, tot men bij u komt wegen. Men dient alle gevangen 
vis te laten wegen, m.u.v. de in punt 7 genoemde vissoorten. 

13. Per wedstrijd wordt 2/3 gedeelte van de inleggelden als dag-
prijzen beschikbaar gesteld, in de verhouding 1 op 3 deelne-
mers. Het overige 1/3 gedeelte wordt gereserveerd voor 
eindprijzen en onvoorziene uitgaven. 

14. Voor de combiviswedstrijd, de koppelwedstrijden, de boot-
wedstrijd en de erwtensoepwedstrijd vindt een andere verde-
ling plaats, alle inleggelden worden hier gebruikt voor prijzen 
en/of consumpties. 

15. De eindprijzen voor de competities bestaan uit cadeaubon-
nen. De winnaars worden bepaald d.m.v. klassementspun-
ten. Prijzen worden op de hengelsportavond uitgereikt 
(prijzen 1x30, 1x25, 1x20 en 3x15, totaal € 120 per 
competitie) Ben je zonder kennisgeving afwezig, dan vervalt 
je prijs aan de eerstvolgende in de einduitslag. 
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VERVOLG WEDSTRIJDREGLEMENT 2022 
 
16. Voor alle wedstrijden bedraagt het inleggeld € 3,00 per deel-

nemer. Het inschrijfgeld bij de erwtensoepwedstrijd bedraagt 
€ 5,00. Het inschrijfgeld voor de bootwedstrijd bedraagt 
€ 30,00 pper koppel en de inleg voor de Dagkoppel- en 
Nachtkoppelwedstrijd bedraagt € 25,00 per koppel van 2 
deelnemers met een maximum van 10 koppels en moet bij 
inschrijving worden voldaan.  

17. De puntentoekenning van de behaalde vangsten is als volgt: 
De sportvisser die het hoogste vangstgewicht behaald heeft, 
krijgt 1 punt. Vervolgens krijgt de sportvisser die het op één 
na hoogste vangstgewicht heeft behaald 2 punten, enz. 

18. Bij een gelijke vangst van 2 of meer sportvissers wordt aan 
ieder hetzelfde aantal punten toegekend. 

19. Een deelnemer zonder vangstgewicht krijgt als punten toe-
gekend: het totaal aantal deelnemers + het totaal aantal 
‘vangers’, gedeeld door 2 (bijv. 20 vissers, waarvan 2 zonder 
vangst, dan krijgen zij {(20 + 18) : 2} = 19 punten toege-
deeld. Mocht er 1 visser niets gevangen hebben dan krijgt 
deze {(20 + 19) : 2} = 19½ punt. Het laatste cijfer wordt 
naar boven afgerond dus 20 punten. 

20. Als een sportvisser niet aan een wedstrijd heeft deelgeno-
men, dan krijgt hij als punten toegedeeld: de wedstrijd met 
de meeste deelnemers uit de betreffende competitie + 1. 

21. Bij een competitie die uit 2, 3, 4, 5, 6, 8 resp 10 wedstrijden 
bestaat, worden de punten over de 2, 3, 4, 4, 4, 6 resp. 8 
best geviste wedstrijden meegeteld (m.a.w. de wedstrijd(en) 
met het hoogste aantal punten vervalt resp. vervallen). Voor 
de puntentelling van de Koningsvisser trofee worden de 
‘vervallen’ punten, zoals hier is omschreven wel meegeteld. 

22. De wedstrijdleiding beslist in gevallen waarin dit reglement 
niet voorziet. 

23. Eventuele wijzigingen worden op onze website en Facebook 
kenbaar gemaakt  

 
Het niet-naleven van dit wedstrijdreglement kan leiden 

tot diskwalificatie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vragen over het reglement kun je sturen aan: echv@live.nl 
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KARPER KOPPEL COMPETITIE WEDSTRIJDREGLEMENT 2022 

 
Iedere deelnemer dient dit reglement te kennen en na te leven. Bij het niet 

naleven van het reglement evenals het veroorzaken van buitensporig gedrag, 

dit ter beoordeling van de karper commissie, volgt diskwalificatie. 

1. Deelname staat uitsluitend open voor E.C.H.V.-leden. Er wordt gevist in 

wateren behorend tot de Lijst van Viswateren van de E.C.H.V. Deelne-

mers dienen op de hoogte te zijn van de daarin opgenomen regelge-

ving voor de van toepassing zijnde stekken/wateren en de betreffende 

bepalingen in acht te nemen. 

2. De karper commissie van de E.C.H.V. organiseert ieder jaar weer  

karper wedstrijden voor onze leden. In dit reglement is opgenomen dat 

een ieder voor eigen verantwoording deelneemt aan deze wedstrijden. 

Ben je minderjarig dan mag je alleen deelnemen onder begeleiding van 

een volwassen lid. 

3. LET OP: Graskarper telt deze gehele competitie niet mee in het klas-

sement, oftewel na vangst niet zakken en direct terugzetten. 

4. De beviste wateren tijdens deze wedstrijd zijn op pagina 38 weergege-

ven (vakkenoverzicht). U dient zich te houden aan de stekgrenzen. Er 

mag zowel met zgn. loodsystemen gevist worden als met de pen, maar 

per persoon mogen er maximaal 2 hengels in het water liggen. Het is 

niet toegestaan om met meerdere onderlijnen en haken aan een hengel 

te vissen. Voorvoeren is toegestaan met gepaste hoeveelheden. 

5. Deelnemers dienen in het bezit te zijn van een onthaakmat en mini-

maal 3 bewaarzakken. 

6. Stekken worden verdeeld door loting, het is niet toegestaan gelote 

nummers onderling te ruilen. In wateren waar botulisme is vastgesteld 

worden geen wedstrijden georganiseerd  

7. De start van de wedstrijd en het moment dat de hengels in het water 

mogen is om 18:00 uur. Het einde van de wedstrijd is zondag 11.30 

uur. Na dit tijdstip kan geen karper meer ter weging aangeboden wor-

den. 

8. Bij vangst: karper in bewaarzak doen om daarna direct de weger(s) te 

bellen. 

9. Vangstcontrole en –registratie vinden plaats door weging en meten van 

de gevangen vissen door de weger(s). Er wordt door de weger(s) ook 

op toegezien dat de vis direct in zijn element wordt teruggezet en ge-

controleerd op buitensporig gedrag en vervuiling.  

10. Bij afwezigheid van 1 visser tijdens de karper koppel competitie mag 

men per wedstrijdkoppel, tegen inleg van € 20 en met 2 hengels alleen 

de wedstrijd vissen.  

11. Dit jaar is het toegestaan indien de inschrijvingen dit toelaten om de 

wedstrijd tegen inleg van € 20 en met 2 hengels alleen te vissen. 
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12. De winnaar van een wedstrijd is het koppel met het meeste gewicht. 

Bij gelijk gewicht wint het koppel met de meeste centimeters. De win-

naar van de zwaarste karper is degene met de zwaarste karper. Bij 

gelijk gewicht wint degene met de meeste centimeters. 

13. Er vindt per wedstrijd een prijsuitreiking plaats en één over de gehele 

competitie. De eerste prijs wordt gewonnen door het koppel met het 

meest gevangen gewicht. Ook de individuele visser die de zwaarste 

karper vangt, wint per wedstrijd en over de gehele competitie een 

prijs. 

14. De prijzen worden in de vorm van hengelsportbonnen van Sielhorst 

hengelsport uitgekeerd. Tevens sponsort Sielhorst hengelsport deze 7 

koppel wedstrijden door per wedstrijd de prijs voor de zwaarste karper 

beschikbaar te stellen. 

15. De prijsuitreiking vindt plaats na een wedstrijd, op zondag om 12:30 

uur bij Sielhorst hengelsport (Tulpstraat 50, te Culemborg). 

16. Er wordt per wedstrijd € 20 apart gehouden voor de eindprijzen en tro-

feeën, de uitreiking daarvan vindt plaats op 24 november 2020. 

17. De winnaars van de eindprijzen worden bepaald d.m.v. klassements-

punten. Over de gehele competitie winnen de eerste 3 koppels en de 

individuele visser met de minste punten een prijs. 

18. De puntentoekenning is per wedstrijd als volgt samengesteld: a) het 

koppel dat de grootste vangst in gewicht heeft behaald, krijgt 1 punt, 

vervolgens krijgt het koppel dat de op één na grootste vangst in ge-

wicht heeft behaald 2 punten, enz. b) een koppel dat tijdens een wed-

strijd geen karper heeft gevangen, krijgt als puntenaantal toegedeeld: 

het hoogste aantal ingeschreven koppels gezien over 7 wedstrijden+1.  

c) een koppel dat niet aan een wedstrijd heeft deelgenomen, krijgt als 

puntenaantal toegedeeld: het hoogste aantal ingeschreven koppels 

gezien over 7 wedstrijden +5. 

19. Bij de competitie die uit 7 wedstrijden bestaat, worden de 6 beste re-

sultaten bij elkaar opgeteld en bepalen het eindklassement. 

20. Als je minder dan 5 wedstrijden in het seizoen meedoet, dan zal dit 

niet opgenomen worden in het eindklassement en vis je alleen voor de 

dagprijzen. 

21. Voor de winterwedstrijden geldt een minimaal aantal deelnemende  

koppels van 7. Bij inschrijving van minder koppels komt de wedstrijd te 

vervallen. 

22. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de karpe-

commissie. 

 

Vragen over het reglement kun je sturen aan: echv@live.nl 
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Bij vangst: 06 30 75 96 12 

VAKKENOVERZICHT KARPER KOPPEL WEDSTRIJD 2022                                         

NR. 15 Gehele 1e Parklaan 

NR. 16 Gehele 3e Parklaan 

NR. 17 Bij de Molen aan 't Jach 

NR. 18 De Doelen (achter de tennisbaan)  

NR. 19   Gehele Ronde Haven 

NR. 20 Gehele Plantage 

NR. 21 Gehele Burgemeester Keestrasingel 

NR. 22 Eendenmeer (langs de Distelvlinderlaan)  

NR. 23 Fort het Spoel (Goilberdingendijk) 

NR. 24 Combiviswater 

 

De Meer 1 en 2 De Lokkershoek 12 t/m 14 

2e Parklaan 3 t/m 5 

Studentengracht 6 t/m 8 

Paardengracht 9 t/m 11 

5 

2 
1 

12 13 14 

11 

3 

8 

7 

9 

4 

6 

10 
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UITNODIGING 

 
Hierbij nodigen wij u uit tot het bijwonen van de 

Algemene Ledenvergadering (jaarvergadering) op 

dinsdag 22 maart 2022 
Locatie: wordt te zijner tijd via de website en Facebookpagina 

van de E.C.H.V. gecommuniceerd. 

 
In de pauze worden hengelsportbonnen t.w.v. 4 x € 25,00 

verloot, beschikbaar gesteld door 

Tandprothetische Praktijk J.M. Volgers 

 
 AGENDA:*) 

1. Opening en vaststellen agenda 

2. Notulen vorige vergadering 

3. Jaarverslag 2021 

4. Financieel verslag 2021, begroting 2022 

5. Verslag Kascontrolecommissie, décharge bestuur voor het ge-

voerde beleid en beheer 

6. Verslagen van de Commissies Waterbeheer, Controle-, Witvis-, 

Karper- en Jeugdcommissie 

7. Bestuursverkiezing (volgens schema) 

8. Voorstellen (van bestuur en/of leden) 

9. Rondvraag en sluiting 

 *) Raadpleeg t.z.t. voor eventuele wijzigingen www.echv.nl 

 
Toelichting bij de agendapunten: 

Deze stukken liggen vanaf 19.30 uur in de zaal ter inzage. 

Toelichting agendapunt 8: 

Voorstellen kunnen door leden uitsluitend schriftelijk worden inge-

diend en moeten uiterlijk 2 maart 2022 in het bezit zijn van het 

bestuur (via Postbus 231, 4100 AE Culemborg, of via het vereni-

gings e-mailadres echv@live.nl). 

 
Behoudens in spoedeisende gevallen kan alleen over tijdig schrifte-

lijk ingediende voorstellen worden besloten. 

 
Het bestuur hoopt op een grote opkomst te mogen rekenen 
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Het E.C.H.V.-lidmaatschap 

Het lidmaatschap wordt aangegaan voor een kalenderjaar, respec-

tievelijk het resterend gedeelte van een jaar. In beide gevallen is 

de volledige jaarcontributie verschuldigd. 

Aanmelding nieuwe leden: 

Inschrijving bij Sielhorst hengelsport, Tulpstraat 50 tijdens 

winkelopeningsuren of online via onze website www.echv.nl 

Adreswijziging: schriftelijk aan de Ledenadministratie: 

Postbus 231, 4100 AE Culemborg of via e-mail: 

echv.ledenregistratie@outlook.com 

Opzegging: schriftelijk of via e-mail, vóór 1 oktober 
 
De incasso van de contributie voor het komende jaar zal in         
november plaatsvinden. 

Lidmaatschapstarieven 2022 

(de leeftijd op 1 januari is bepalend voor het tarief) 

 

A. JEUGDLID t/m 13 j. met alléén Jeugdvergunning          €  5,00 

B. JEUGDLID t/m 13 j. met Jeugd VISpas                           € 15,00 

C. JUNIORLID van 14 t/m 17 jaar                                          € 25,00 

D. SENIORLID vanaf 18 jaar      € 38,25 

Toeslag bankkosten (deze geldt niet voor incassobetalers) €  5,00 

Ligplaats boot in Fort Acquoy                                                € 15,00 

Eenmalig inschrijfgeld        €  6,00 

Weekvergunning                                                                  €  5,00 

 

Tarieven zijn inclusief VISpas van Sportvisserij Nederland. 

Deze is verplicht voor de categorieën B, C, en D. 

Voor houders van een EXTRA VISpas geldt een kortingsregeling. 

(zie www.echv.nl) 
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Op de E.C.H.V. 

wateren geldt 

een 

meeneemverbod 

voor alle 

vissoorten 


