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Visdocumenten
wat heb ik nodig?
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Uit onderzoek van o.a. de OVB blijkt dat het gebruik van een leefnet
niet nadelig hoeft te zijn voor de bewaarde vis. In zijn algemeenheid
geldt echter dat hoe minder handelingen er met een vis worden gedaan,
hoe kleiner de kans op beschadiging is. Iedere extra handeling betekent
een extra risico. Daarom: gebruik alleen een leefnet als het noodzake-
lijk is, anders liever niet.

Is het gewenst een leefnet te gebruiken of moet uw net worden
vernieuwd, koop dan een leefnet met de volgende eigenschappen:

• een diameter van 40 cm of meer;
• een lengte van liefst 2,5 meter of meer;
• een maaswijdte van maximaal 6 mm;
• van zacht knooploos materiaal gemaakt;
• en voorzien van voldoende hoepels om het goed uit te leggen.

Zorg bij gebruik van het leefnet dat:
• een zo groot mogelijk deel van het net onderwater is, zodat de vis 

het volume kan benutten;
• het leefnet bij voorkeur horizontaal gestrekt uitstaat in plaats van 

verticaal;
• het leefnet degelijk bevestigd is;
• golven geen vat op het leefnet hebben om beschadiging van de vis 

te voorkomen;
• de vis zo kort mogelijk in het leefnet verblijft; 
• er niet te veel vis in het leefnet zit;
• en het leefnet voorzichtig wordt leeggemaakt.

Uitgave van: Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
en de Organisatie ter Verbetering van de Binnenvisserij

Aan de inhoud van deze brochure kunnen 
geen rechten worden ontleend.

WAT IEDERE SPORTVISSER BEHOORT TE WETEN - 2

LEEFNETCODE
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• SPORTVISDOCUMENTEN  Om te mogen vissen in de binnenwateren
moet u volgens de wet meestal in het bezit zijn van twee officiële
papieren: de Sportvisakte, uitgegeven door de overheid, en een
schriftelijke visvergunning van degene die het visrecht heeft op het
water waar u wilt vissen (de ‘visrechthebbende’).

• SPORTVISAKTE (€ 9,50) De Sportvisakte is het 'basisdocument' voor
de sportvisser en is het gehele kalenderjaar geldig. Veel sportvissers
ontvangen de Sportvisakte al jaarlijks thuis via de OVB. Maar ook is de
akte te koop op de grotere postkantoren, bij vele hengelsport-
verenigingen, -winkeliers, VVV-kantoren en natuurlijk via internet
www.sportvisakte.nl

• UITZONDERING Jongeren tot en met 14 jaar hebben geen Sport-
visakte nodig, als zij met één hengel en met een door de minister van
LNV aangewezen aassoort vissen (zie hieronder). In ieder ander geval
moet elke sportvisser dus een geldige akte kunnen aantonen.

• VISVERGUNNING Ongeacht uw leeftijd heeft u ook een schriftelijke
vergunning nodig van degene die het visrecht bezit of huurt op het
water waar u wilt gaan vissen. Bij veel wateren is dat een 

WAT IEDERE SPORTVISSER BEHOORT TE WETEN - 3

Neem de gedragsregels in het belang van de vis in acht. Deze
gedragsregels staan op de achterzijde van de Sportvisakte.

Wat iedere sportvisser behoort te weten
wanneer hij gaat vissen

in de Nederlandse binnenwateren

- brood, aardappel, deeg, kaas, granen en zaden;
- worm en steurkrab;
- insecten, insectenlarven (bijv. maden) en nabootsingen 

daarvan, mits die niet groter zijn dan 2,5 cm.

Aangewezen aassoorten
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hengelsportvereniging. Zo'n vergunning is te koop bij de hengelsport-
vereniging of bij een hengelsportwinkelier. Informeer hiervoor bij de
plaatselijke politie, bij het gemeentehuis of bij de NVVS te Amersfoort
tel: (033) 463 49 24. Lees goed uw vergunning na omdat er soms nog
aanvullende beperkingen zijn opgenomen, zoals het verbod om
gedurende een bepaalde periode een bepaalde aassoort te gebruiken, of
de verplichting bepaalde soorten of maten vis terug te zetten. Soms
heeft u ook nog een vergunning met betrekking tot het looprecht nodig.

UITZONDERINGEN
U heeft geen vergunning nodig om met één hengel te vissen in de
openbare vaarwateren (wateren waar de beroepsscheepvaart regelmatig
gebruik van maakt), echter alleen als de hengel is voorzien van een
’aangewezen aassoort’ (zie pag. 3). Als u van enig ander aas of van
twee hengels gebruik maakt, moet u ongeacht uw leeftijd altijd een
vergunning en een Sportvisakte hebben.

Voor de volgende openbare vaarwateren is toch altijd een vergunning
nodig (zie visserijwet 1963):
1 het Amstelmeer en de daarmee in open verbinding staande wateren, 
2 het Balgzandkanaal, 3 het zijkanaal van het Balgzandkanaal naar het
Noordhollandse Kanaal tot aan de schutsluis, 4 de Van Ewijcksvaart, 
5 het Waard- en Groetkanaal, 6 het Alkmaardermeer met de daaraan
gelegen open havens en inhammen, 7 het Uitgeestermeer, 8 de Oude
Nie, 9 de Dusseldorpervaart, 10 het Slikkerdiep, 11 de Startingervaart,
12 de Schulpvaart gelegen in de Groot-Limmerpolder, 13 de Rotte en
de Bleiswijkse- of Rottemeren, 14 het Brielse Meer met het Scheepvaart-
en Voedingskanaal westelijk van de daarin gelegen sluizen, 15 het
Kanaal van Voorne, 16 het Grevelingenmeer, 17 alle open havens en
inhammen die aan de onder 14, 15 en 16 genoemde wateren liggen,
18 de Binnendijkse Maas, de Boezemvaart en de Strijense Haven, 19
het Veerse Meer, 20 het Lauwersmeer.

WAT IEDERE SPORTVISSER BEHOORT TE WETEN - 4
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• SPECIALE SOORTEN VISTUIG EN DRIE HENGELS  Een peur is een
(meestal aan een stok verbonden) lijn zonder haak of haken, waaraan
een hoeveelheid wormen is bevestigd. Als u met een peur wilt vissen,
heeft u naast een Sportvisakte altijd een afzonderlijke peurvergunning
nodig.
Voor het vissen met drie hengels op karper en voor alle andere
geoorloofde beroepsvangtuigen, heeft u een Grote Visakte 2004 nodig
én dient u in het bezit te zijn van een schriftelijke vergunning van de
rechthebbende op het visrecht, geldende voor de visserij welke wordt
uitgeoefend. De Grote Visakte is alleen verkrijgbaar bij de OVB (tele-
foon: 030- 605 84 11) en kost € 47,50. Heeft u een Grote Visakte, dan
hoeft u geen Sportvisakte meer aan te schaffen. Vergunningen voor het
'peuren' en 'drie hengels' worden overigens maar voor een zeer beperkt
aantal wateren verstrekt. Informeer hiervoor bij de lokale hengelsport-
vereniging of beroepsvisser.

WETTELIJKE BEPERKINGEN OP DE VISAKTE
• GESLOTEN TIJD AASSOORTEN  In het tijdvak van 1 april tot de
laatste zaterdag in mei is het verboden om te vissen met: worm (of een
nabootsing daarvan), slachtprodukten, dood visje, stukje vis (ongeacht
hoe groot) en alle soorten kunstaas met uitzondering van kunstvliegen
kleiner dan 2,5 cm. Voor het IJsselmeer geldt dit verbod tot 1 juni.

• GESLOTEN TIJD VISSOORTEN  Voor sommige vissoorten bestaat een
gesloten tijd. Vangt u zo’n vis in die periode, dan moet u hem met de
grootst mogelijke zorg behandelen en levend en onbeschadigd direct in
het zelfde water terugzetten.

WAT IEDERE SPORTVISSER BEHOORT TE WETEN - 5

• snoek 1 maart t/m 30 juni
• barbeel, kopvoorn, serpeling,

sneep, winde, vlagzalm 1 april t/m 31 mei
• beekforel, beekridder, bronforel, 1 okt. t/m 31 maart
• baars, snoekbaars 1 april tot de laatste 

zaterdag van mei
• zeeforel, zalm gehele jaar

VISSOORT GESLOTEN TIJD
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• BESCHERMDE VISSOORTEN  In de Flora- en Faunawet is een aantal
vissoorten opgenomen waarop u niet mag vissen.
Dit betreft de volgende soorten:
Gestippelde Alver - Beekprik - Bermpje - Bittervoorn - Elrits - Houting -
Meerval - Grote Modderkruiper - Kleine Modderkruiper - Rivierdonder-
pad - Rivierprik - Steur.

Als u onverhoopt toch een exemplaar van één van deze vissoorten
vangt, moet u deze met de grootst mogelijke zorg behandelen en le-
vend en onbeschadigd altijd direct in het zelfde water terugzetten.
Zet een vis die u niet herkent, altijd terug.

• MINIMUMMAAT  Vangt u een vis kleiner dan de hetzelfde
minimummaat voor deze soort, dan moet u hem levend onmiddellijk in
het zelfde water terugzetten.

• MEENEEMVERBOD  Graskarper moet vanwege zijn speciale functie
altijd levend en onbeschadigd in het zelfde water worden teruggezet.
Deze vissoort wordt uitgezet om de overmatige plantengroei in het
water in bedwang te houden. Uitzetten van graskarper mag overigens
uitsluitend met toestemming van de minister van LNV gebeuren.

• MEENEEMLIMIET  Op het IJsselmeer mag u maximaal 30 baarzen
en/of 5 snoekbaarzen in uw bezit hebben, uiteraard groter dan de
minimummaat.

WAT IEDERE SPORTVISSER BEHOORT TE WETEN - 6

aal/paling 28 cm riet-/ruisvoorn 15 cm
baars 22 cm serpeling 15 cm
barbeel 30 cm sneep 30 cm
beekridder 25 cm snoek 45 cm
bot 20 cm snoekbaars 42 cm
forel* 25 cm vlagzalm 35 cm
kopvoorn 30 cm winde 30 cm
*bron- beek- en regenboogforel zeelt 25 cm

Voor vissoorten die niet genoemd zijn, geldt dus geen minimummaat.

MINIMUMMAAT
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• VERBOD GEBRUIK LEVEND AAS  Het is verboden te vissen met
levende vissen en amfibieën, reptielen, vogels of zoogdieren. 
Vissen met wormen en maden is toegestaan.

• GESLOTEN TIJD VISWATEREN  Bepaalde wateren kunnen door de
minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, maar ook door de
visrechthebbende, worden aangewezen als water waarin gedurende een
bepaalde periode niet mag worden gevist. Voor de hiema vermelde
wateren is door de minister een gesloten tijd ingesteld van 1 april t/m
31 mei.

• Het Houtwiel, ten noorden van Veenwouden • De Rottighe Meente,
in de gemeente Weststellingwerf • De Deelen, begrensd door de
Buitendijkse Hoofdvaart, de Deelenweg, de Hooivaartsweg, Tweede of
Nieuwe Deel, de lijn van oost naar west door de Lange Warren langs
de dwarssloten, het Binnenkanaal, de Hooivaartsweg, de vaart tussen
het gemaal Dijksman en de P. C. Otterweg en het Stroomkanaal. •
Waterland, te weten de wateren gelegen in het gebied begrensd door
het Noordhollands Kanaal, de Purmerringvaart tussen Ilpendam en het
Stinkevuil, het IJsselmeer, het Buiten IJ en de noordelijke ringweg van
Amsterdam tussen de Schellingwouderbrug en de IJtunnel bij Nieuwen-
dam, met uitzondering van het Kinselmeer, de binnen de bebouwde
kommen gelegen wateren, en de langs openbare wegen gelegen wate-
ren voor zover wordt gevist vanaf de wegzijde. • Het Wormer- en 
Jisperveld, te weten de wateren gelegen in het gebied begrensd door de
Zaan, de Knollendammervaart, het Noordhollands Kanaal, de Noorde-
lijke Ringvaart en de Wijde Wormer, het verbindingskanaal tussen de
twee laatstgenoemde wateren, De Braak en de Poel. • De Oude
Zederik, gelegen tussen Ameide en Meerkerk. • De Hoge Boezem van
de Nederwaard. Voor delen van de Nieuwkoopse Plassen geldt een
apart gesloten seizoen.

- Informeer ter plekke -

• AANVULLENDE BEPALINGEN  vindt u eventueel in de Vergunningen.

WAT IEDERE SPORTVISSER BEHOORT TE WETEN - 7
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• NACHTVISSEN  Van 1 juni tot en met 31 augustus mag u in de
meeste wateren ook 's nachts vissen. De rest van het jaar is het niet
toegestaan te vissen tussen twee uur na zonsondergang en een uur vóór
zonsopgang. Voor sommige wateren is door de minister een vrijstelling
gegeven, zodat nachtvissen daar het hele jaar mag. Nachtvissen is niet
toegestaan op het IJsselmeer en in de daaraan gelegen open havens, en
op de wateren die in het hoofdstuk 'Gesloten tijd viswateren' genoemd
worden. Lees echter ook op dit punt goed de vergunning van de vis-
rechthebbende.

WAT IEDERE SPORTVISSER BEHOORT TE WETEN - 10

Lood hoort niet in het milieu. Het is gevaarlijk voor mens en dier. 
Gebruik lood daarom zo beperkt mogelijk en ga verlies tegen.

Help mee!
• koop alleen doosjes hagellood van gewichten die u gebruikt en 

die een loodje per keer afgeven
• gebruik alleen zacht hagellood; dit is gemakkelijk van de lijn te 

verwijderen en meermalen te gebruiken
• bevestig het lood aan een dikke hoofdlijn; deze breekt minder 

snel
• gebruik bij kunstaas dat lood bevat een kunstaasredder, 

waardoor u minder verspeelt
• gebruik géén zogenaamde knijppeilloodjes
• deponeer lood dat u niet meer gebruikt bij het chemisch afval.

Let op!: Een echte sportvisser verkoopt geen vis.

Wees zuinig op de natuur
Neem stukken nylondraad (ondermeer voor vogels levensgevaarlijk) 
en ander afval mee naar huis.

WEES VERSTANDIG MET LOOD
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De OVB werkt aan een goede visstand in de Nederlandse binnen-
wateren. Een wettelijke taak, waaraan u meebetaalt door een
Sportvisakte aan te schaffen. Het beheren van de visstand is
voorbehouden aan de eigenaar, beheerder of visrechthebbende van een
water. De OVB schoolt, adviseert en ondersteunt deze ‘visstandbeheer-
ders’. En op zijn beurt profiteert daar iedere sportvisser weer van mee.
Maar natuurlijk doet de OVB nog meer. Zo geeft zij voorlichting over
vissen via magazines, lespakketten en andere uitgaven en via Internet. 

‘Visstandbeheer’ vereist verstand van de visstand. Een boeiend vak,
maar soms ook complex! Jarenlange ervaring (de OVB is er al sinds
1952) wordt elke dag aangevuld met actuele informatie. Inzichten in
het visstandbeheer veranderen met de jaren. Vroeger gold het uitzetten
van gekweekte vis als een effectief middel om de visstand te verbeteren.
Nu ligt de nadruk op verbetering van het watermilieu. Een voorbeeld?
Door de aanleg van een schuin aflopende oeverzone met oeverplanten
wordt een vispaaiplaats gecreëerd. Uitzetten van vis is hierdoor meestal
overbodig, omdat de visstand zichzelf dan in stand kan houden!

WAT IEDERE SPORTVISSER BEHOORT TE WETEN - 11

WAT DOET DE OVB MET DE

OPBRENGST VAN DE SPORTVISAKTE?

Hoeveel visakten werden 
er in 2002 verkocht?

• In 2002 werden er 
567.763 Sportvisakten en 

2.311 Grote Visakten verkocht.

De aantallen van 2003 zijn op dit
moment nog niet gekend, maar
lijken op minimaal hetzelfde niveau
uit te komen.
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Tegenwoordig draagt de OVB vooral  kennis en expertise op het gebied
van ‘vis en water’ over op anderen. Allerlei  instanties moeten zorg-
dragen voor de visstand en het viswater. De OVB steunt ze op allerlei
gebied variërend van vismigratie tot soortbescherming. Ook het welzijn
van de vis behoort tot een belangrijk aandachtsgebied van de OVB. De
leefnetcode op pagina 2 van deze brochure is daar een voorbeeld van.

Waterbeheerders, gemeenten, natuurorganisaties, mensen uit de wereld
van de visserij, het onderwijs en de wetshandhaving en soortgelijke
organisaties kunnen bij de OVB aankloppen. De OVB geeft hen
informatie, biedt cursussen aan of adviseert direct over oplossingen.
De dienstverlening varieert van een kort telefonisch advies tot aan een
uitgebreide bemonstering van de visstand. Indirect profiteert u als
sportvisser van de viswaterverbetering die voortkomt uit de adviezen. 

VOORLICHTING EN EDUCATIE
Naast vakspecialisten die
gerichte adviezen willen, komen
er veel vragen over vis van
sportvissers, natuurliefhebbers en
kinderen. En zoals het hoort
krijgt iedereen antwoord!
Maar om overal een antwoord
op te hebben, is veel kennis
nodig. Bij de OVB werkt een
keur van ‘visdeskundigen’ aan de
actuele problematiek van
visstand en visstandbeheer.
Onderwerpen als de inrichting
van viswateren, vismigratie,
visstandbemonsteringsmethoden
en visserijbeleid zijn dagelijkse
kost. Via voorlichting en educatie
komt de kennis van de OVB vrij
voor de aanvragers.

WAT IEDERE SPORTVISSER BEHOORT TE WETEN - 12
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ONDERZOEK EN ADVISERING
Praktijkgericht onderzoek en advisering staan bij de OVB voorop.
Onderzoek naar visstandbeheer, vismigratie, visstandbemonster-
ingsmethoden, ecologische beoordeling van water, gezondheid en
welzijn van vissen, de binnenvisserij en het binnenvisserijbeleid.
Moeilijke termen die je aan de OVB-experts kunt toevertrouwen. Door
jarenlange onderzoek en ervaring kan de OVB de ‘partners in het vis-
standbeheer’ op maat adviseren. Niet  alleen met telefonisch advies,
maar ook langs de waterkant zelf. De OVB begeleidt bij het realiseren

WAT IEDERE SPORTVISSER BEHOORT TE WETEN - 13

Vismigratie, als voorbeeld, is een hot item. Stuwen, dammen,
sluizen en waterkrachtcentrales belemmeren veel (rivier)vissoorten,
zoals de zalm, de zeeforel en de paling, de vrije doorgang. De
verschillende vissoorten kunnen hierdoor zelfs hun paaigebied niet
meer bereiken. De OVB probeert voor deze knelpunten oplossingen
te bedenken, bijvoorbeeld de aanleg van een vistrap met
bijbehorend visgeleidingssysteem.

• het Vis & Water magazine
• de Sportvisaktekrant
• het OVB-bericht
• de OVB-websites (alle bereikbaar via www.ovb.nl) 
• de Vis & Water veldgids/poster Nederlandse zoetwatervissen
• de cd-rom Zoetwatervissen van Nederland
• bijdragen aan (sportvissers)bladen, radio en (Vis-)TV. 
• speciaal voor het onderwijs en de jeugdbegeleiding is er het 

vernieuwde lespakket Vis & Water. Het lespakket is ook te vinden 
op de jeugdsite van de OVB: www.vissenschool.nl

• OVB-cursussen. Honderden visstandbeheerders, waterschap-
medewerkers en natuurbeheerders volgen jaarlijks een cursus op 
het gebied van visstandbeheer, visserijcontrole en jeugd-
begeleiding.

WAARMEE BRENGT DE OVB HAAR KENNIS OVER?
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van een passend visstand-
beheer. Door heel Nederland
helpt de OVB  bij het inven-
tariseren, bemonsteren en
vormgeven van de visstand.
Zowel voor overheden als voor
visrechthebbenden, water-
beheerders en watereigenaren.
Onderweg komt u de blauwe
OVB-bussen dan ook geregeld
tegen. 

WAT ZIJN VBC’s?
Momenteel moeten van de minister op alle rijkswateren zogenaamde
VBC’s oftewel visstandbeheercommissies in functie zijn. In deze VBC’s
zitten alle partijen die een belang hebben bij de visstand op het betref-
fende water. Dat kunnen bestuurders zijn van hengelsportverenigingen,
of beroepsvissers, maar ook water- en natuurbeheerders. Binnen de VBC
moeten zij het met elkaar eens zien te worden over het uit te stippelen
visstandbeheer. Eerder was het zo dat alle visrechthebbenden min of
meer hun eigen gang konden gaan. Maar dit stond een duidelijk beheer
in de weg. De OVB is gevraagd een neutrale en bemiddelende rol te
spelen binnen de startende VBC’s. Daarbij geeft de OVB ook richtlijnen
voor een gezamenlijk beheer waarmee alle partijen kunnen instemmen. 

SUBSIDIE VOOR UW EIGEN VISWATER
Een visstandbeheerplan laten uitvoeren, weten of er voldoende snoek
op het water zit of een flink aantal vissteigers neerzetten, wie zou dat
niet willen? Maar ja, wie betaalt zoiets? Dit wordt mogelijk met de 
SSB-subsidieregeling. SSB staat voor ‘Subsidieregeling Sport- en
Beroepsbinnenvisserij’. Deze regeling geeft hengelsportorganisaties of
beroepsvissers subsidie voor het maken van beheerplannen voor de
visstand, het viswater en de visserij. Ook de daaruit voortvloeiende
maatregelen maken kans op subsidie. Ook de SSB-regeling wordt
gefinancierd uit de opbrengsten van de verkochte visakten. In 2002
werd er iets meer dan 409.000 Euro aan subsidiegelden toegewezen.
Sportvissers betalen hier dus indirect aan mee. Wie weet kan uw
hengelsportvereniging hier ook van profiteren; vraag eens naar de
mogelijkheden.

WAT IEDERE SPORTVISSER BEHOORT TE WETEN - 14
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STRENGE CONTROLES OP ZWARTVISSEN!
De meeste sportvissers vissen met geldige visdocumenten en zo hoort
het ook. Het is echter jammer dat er nog steeds mensen "vergeten" de
benodigde visakte aan te schaffen en dat is minder leuk. Dat scheelt de
OVB veel inkomsten; geld dat niet aan de visstand ten goede komt.
Daarom is controle op zwartvisserij zo belangrijk. Er wordt gelukkig al
veel aan gedaan. Samen met de NVVS, hengelsportverenigingen, politie
en AID probeert de OVB de controle te verbeteren. Bijvoorbeeld door
controleurs op te leiden en intensievere controle te bepleiten. Al met al
zal dat de "zwartvissers" duur komen te staan. Zorg daarom altijd dat u
al een Sportvisakte en Vergunning in huis hebt voordat het mooie weer
eraan komt! 

Veel plezier bij het vissen!

Voor meer informatie over de OVB kunt u terecht bij

OVB, Postbus 433, 3430 AK Nieuwegein
telefoon: 030 - 60 58 411, fax: 030 - 60 39 874

internet: www.ovb.nl / www.sportvisakte.nl
email: sportvisakte@ovb.nl

Omslag foto: B. Masselink
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Uw SPORTVISAKTE thuisbezorgd
Als 'Houder Sportvisakte' kunt u uw Sportvisakte rechtstreeks thuis-
gestuurd krijgen, via betaling met de acceptgiro. Dat maakt het u extra
gemakkelijk en voorkomt meteen dat u de Sportvisakte vergeet.
Bovendien bespaart het kosten, waardoor er meer geld overblijft voor
de verbetering van de visstand in Nederland. Doe dus mee en maak
voortaan gebruik van het gemak van de acceptgiro.
Om dit mogelijk te maken, zijn uw adresgegevens opgenomen in de
registratie 'Houders Sportvisakte' van de Organisatie ter Verbetering
van de Binnenvisserij (OVB). U behoudt natuurlijk altijd het recht om
die gegevens in te zien, aan te passen of te laten verwijderen. Omdat
de registratie onder de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) valt,
worden uw gegevens niet voor commerciële doeleinden aan derden
verstrekt.

Gaat u in de loop van dit jaar verhuizen, kloppen uw gegevens niet, of
ontbreken er gegevens op uw Sportvisakte? Stuur dan onderstaande
wijzigingskaart kosteloos op. Om er zeker van te zijn dat uw Sport-
visakte straks volledig met de juiste gegevens op uw (nieuwe) adres
wordt thuisbezorgd. U kunt ook bellen met de OVB-Sportvisaktelijn!
0900-2025358 (35 cent per minuut)

relatie- / visaktenummer:......................................................................

OUDE (ADRES) GEGEVENS:

voorletters:....................... naam:.....................................................m / v

geboorte datum:....................................

straat:.............................................................................nr......................

postcode:......................woonplaats:........................................................

NIEUWE (ADRES) GEGEVENS:

voorletters:....................... naam:.....................................................m / v

geboorte datum:....................................

straat:.............................................................................nr......................

postcode:......................woonplaats:........................................................

In een envelop versturen naar OVB, Antwoordnummer 2763, 3430 WB Nieuwegein.

- EEN POSTZEGEL IS NIET NODIG -

SPORTVISAKTE

W  I  J  Z  I  G  I  N  G  S  K  A  A  R  T
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