
Info Visclub De Reâfin Appelscha aan vissende jeugd en ouders. 

 

 Het is lekker weer en je hebt ineens zin om te gaan vissen. Je pakt je hengel en de rest van de 

visspullen om naar de waterkant te gaan. Maar mag je nu zomaar overal gaan vissen? Je hebt wel 

eens gehoord over de Vispas. Heb je die nu nodig of niet ? En bestaat er misschien ook een jeugd 

Vispas? Eigenlijk wil je dat wel graag weten voordat je naar de waterkant gaat, want op een 

bekeuring zit je niet echt te wachten. (boete 100 euro) Dat geld kan je beter besteden aan een 

vergunning. Hoe het precies in elkaar zit wordt hierna uitgelegd. 

Hoofdregel  
Iedereen die gaat vissen heeft een VIS pas of een Visvergunning nodig, of je nou een coole tiener 

bent, een zevenjarig meisje uit groep 4, een dertigjarige moeder of een op leeftijd zijnde opa. Zoals 

altijd is hier ook een uitzondering op deze hoofdregel. Ben je onder de 14 en vis je onder begeleiding 

van een volwassene die een VIS pas heeft, dan heb je zelf niets nodig. Er gelden dan wel beperkingen 

bij het vissen. Ga je echter in je eentje of met een vriendje of vriendinnetje vissen dan heb je wel 

degelijk een VIS pas of een Visvergunning nodig. Ben je 14 jaar of ouder, dan heb je altijd de VIS pas 

nodig. Ben je onder de 14 jaar, dan is er de jeugd vispas of de jeugdvisvergunning. Hoe kom je nu aan 

deze documenten?  

Beste manier: jeugdlid te worden. 
 Kinderen die vaak en veel willen vissen kunnen het beste lid worden van een hengelsportvereniging. 

Via de vereniging krijg je de benodigde visdocumenten. Als jeugdlid onder de 14 jaar kan je kiezen uit 



twee mogelijkheden. Of je kiest voor de Jeugd Vispas of je kiest alleen voor de beperktere 

jeugdvisvergunning. Wil je goed kunnen kiezen dan moet je natuurlijk wel weten wat het verschil is 

tussen de Jeugd vispas en de Jeugdvisvergunning. 

Alles op een rijtje. 
Jeugdvergunning: Je bent jonger dan 14 jaar (een hengel aas brood made worm deeg kaas 

aardappel kunstaas kleiner dan 2,5 cm) kosten 2,50 euro. 

Jeugd vispas : Je bent jonger dan 14 jaar (2 hengels en alle aassoorten en ook op snoek) kosten 

25,00 euro incl  Verenigingscontributie en landelijke afdracht. 

Vispas : Je bent 14 jaar en ouder (twee hengels en alle aassoorten en ook op snoek) kosten 

35,00 euro incl  Verenigingscontributie en landelijke afdracht. 

Hoe te handelen: 
 Je kan dat doen door een van de bestuursleden  van de hengelsportvereniging De Reâfin te bellen 
of  langs te gaan Bij MULDER  DIER EN TUIN  VAART NZ 13 in je eigen woonplaats Appelscha. Of in 
Oosterwolde  DIERENSPECIAALZAAK  W DIJKSTRA  BRINKSTRAAT 6. 
Deze informatie  geld ook voor senioren vispassen  € 35 automatische incasso. Per acceptgiro komt 
daar € 2,50 bij voor gemaakte kosten. 


