
Beste visvrienden, 
 
 

1.  
Helaas hebben wij met buitensporige vissterfte te maken in onze visvijver in het Bosplan, Benschop. 
Ondanks diverse onderzoeken door een externe expert is er niet een specifieke oorzaak vast te stellen, maar zal 
het een samenloop van meerdere omstandigheden zijn. 
De afgelopen 3 jaar heeft onze vereniging veel geld gespendeerd aan het uitzetten van meerdere vissoorten in 
deze vijver, dus is er naast het dierenleed ook aan financiële investeringen teniet gedaan. 
 

Derhalve verzoeken wij iedereen vriendelijk, doch zeer dringend, tijdens het vissen in de vijver voorzichtig met 
gevangen vissen om te gaan! 
Denk aan de regels die daarvoor gelden zoals het gebruiken van een onthakingsmat, etc. en bij voorkeur de vissen 
direct weer terug te zetten in het open water. 
 

2. 
Mede door de beperkingen vanwege de Corona-perikelen, is het aantal vissers dat dagelijks in de vijver in het 
Bosplan, Benschop aan het vissen is enorm toegenomen. 
Wij juichen natuurlijk toe dat de hengelsport beoefend wordt, echter we stellen vast dat er sprake is geworden 
van een mate van overbevissing. 
 
Gevolgen zijn dat het reguliere onderhoud aan de vijver niet meer voldoende kan worden uitgevoerd (teveel 
vissers aan de waterkant) en overbevissing is niet goed voor het welzijn van de visstand. 
 
Derhalve zijn wij gedwongen de volgende maatregelen te nemen; 
 
- M.i.v. 8 juni is de grote vijver gesloten voor ALLE vissers op ALLE maandagen! 
- M.i.v. 8 juni worden er geen dagvergunningen meer verstrekt! 
- Per visplaats zijn er niet meer dan 2 personen (vissers en/of bezoekers) toegestaan! 
- De regels omtrent het vissen in de vijver dienen strikt nageleefd te worden! 
 
Bij overtreding van regels kan royement van uw lidmaatschap plaatsvinden. 
 
3. 
Als gevolg van de recentste beleidsregels van onze regering zullen wij m.i.v. 1 juni a.s. weer (beperkt) starten met 
verenigingswedstrijden. Het aangepaste wedstrijdschema staat op onze website vermeld. 
Hiervoor dienen wij het door Sportvisserij Nederland en NOC/NSF opgestelde protocol na te leven, dus zullen er 
strikte regels worden gehanteerd die door onze wedstrijdcommissie worden gecommuniceerd. 
 
Deze regels dienen absoluut te worden nageleefd voor uw en ons welzijn en daarnaast om onze vereniging niet in 
diskrediet te brengen met alle mogelijke gevolgen/sancties. 
 
Ook hier geldt helaas dat een overtreding tot royement van uw lidmaatschap kan leiden. 
 
Houd a.u.b. uzelf ook op de hoogte van ontwikkelingen via onze website. 
 
Hopende u voor nu voldoende geïnformeerd te hebben, met vriendelijke visgroet, 
 
Uw voorzitter en namens het bestuur, 
 
Joost van den Berg 
 
HSV Lopikerwaard. 


