Gedragsregels (laatst vastgesteld in mei 2020)_
Reglement voor de bezoekers van de Sassenhein terreinen van Hengelaarsclub Sassenhein. Bij
ongeregeldheden kunt u bellen met 06-29919008.
Sassenhein in een fraai natuurgebied, om dit zo te houden zijn de volgende regels van toepassing:
de gebieden zijn alleen toegankelijk voor leden, donateurs en consenthouders, die in het bezit zijn van de
benodigde documenten die bij controle dienen te worden getoond aan een controleur of bestuurslid.
flora en fauna dienen met rust gelaten te worden, honden moeten aangelijnd zijn.
het achterlaten van afval is verboden, men dient afval mee te nemen of het in de daarvoor bestemde
afvalbakken te deponeren.
het parkeerterrein van de Noordplas is vrij toegankelijk, parkeer uw auto netjes en hou rekening met de
bezoekers van het Paviljoen.
het is niet toegestaan om met een auto het verharde pad langs de Noordplas (pad langs bewoners) en
het fietspad langs de A28 te gebruiken, dit geldt ook voor vissers.
veroorzaken van geluidsoverlast of andere vormen van overlast (overdadig alcoholgebruik, drugs etc.) is
niet toegestaan.
het maken van open vuur, zwemmen, zonnebaden en spelevaren is verboden.
Voor hengelsporters, cq sportvissers gelden ook de volgende regels:
indien u wilt vissen in de plassen van HC Sassenhein, bent u lid van de HC of in het bezit van een geldig
dagconsent (deze zijn online te koop of in het Paviljoen aan de Noordplas).
wettelijke bepalingen gesteld in de visserijwet zijn van toepassing in de wateren van Sassenhein.
personen van 14 jaar en ouder mogen met maximaal 2 hengels vissen, jonger dan 14 afhankelijk van
soort vispas. Doe hiervoor de Vispascheck op www.vissen.nl.
vissen met 3 hengels is niet toegestaan.
de Noordplas is voorzien van twee invalidensteigers (achter het Paviljoen en rechts achter aan het
verharde pad ); vissende minder validen hebben hier altijd de eerste keus cq voorrang.
het gebruik van de beschikbare verenigingsboten op de Noordplas is toegestaan, uitsluitend voor leden
en enkel om vanuit te vissen.
het is op de Zuidplas toegestaan gebruik te maken van een eigen boot, mits handmatig of elektrisch
voortbewogen.
het is verboden gevangen vis mee te nemen en vis uit te zetten in de wateren van de HC, het meenemen
van maximaal 15 aasvisjes is toegestaan.
het is niet toegestaan om zich met een auto, motor, brommer of scooter op de Sassenhein terreinen te
begeven, anders dan de parkeerplaatsen en de toegangswegen.
het is niet toegestaan om met waadpakken de Noordplas te betreden. In de zuidplas is het niet
toegestaan te waden in de rietkom (vanaf de boot links van het strandje tot 30m rechts van de 1e steiger
zuidwal) van 1 april tot 1 juli.
nachtvissen is toegestaan in een daarvoor geschikte groene en/of gecamoufleerde tent, die maximaal
voor twee personen is.
aan de noordzijde (pad langs bewoners) van de Noordplas is uitsluitend het plaatsen van een visparaplu
toegestaan, nachtvissen is hier verboden.

aan de noordzijde (pad langs bewoners) van de Noordplas is het alleen toegestaan om spullen
(tassen, stoelen, karren, etc) aan de kant van het water te stallen.
het is voor een lid toegestaan om 1 introducé mee te brengen, die echter geen visrechten heeft.
Karpervissen
houdt, vooral qua plaatsing van uw rigs, rekening met uw medevissers.
gebruik van een goede onthaakmat is verplicht, hou de vis goed nat tijdens onthaken en fotograferen.
het gebruik van een radiografisch bestuurbare voerboot is enkel op de Zuidplas toegestaan.
het gebruik van gevlochten hoofdlijnen is niet toegestaan.
vis alleen met visveilige loodsystemen (zelflossend bij breuk op de lijn).
het is niet toegestaan om bent-hook haken te gebruiken, gebruik krimpkous om haak te verlengen.
op de Noordplas is het verboden om haken met weerhaak te gebruiken (plat geknepen weerhaak is
toegestaan).
gevangen karper dient onmiddellijk te worden teruggezet.
het is uitsluitend toegestaan om bewaarzakken te gebruiken bij wedstrijden (max. 1 vis per zak).

bij een verblijf langder dan 24 uur op de Noord- dan wel de Zuidplas moet elke visser in het bezit
zijn van een schepje waarmee in voorkomend geval men zijn behoefte, toiletpapier e.d. dient te
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begraven. Bij controle dient het schepje op verzoek van de controleur of een bestuurslid te worden
getoond.
Roofvissen
het vissen met kunstaas is toegestaan van 1 juli tot 1 maart op de Zuidplas en van 1 oktober tot 1 maart
op de Noordplas.
het is verboden om met levende aasvis te vissen.
gevangen snoek, snoekbaars, baars en paling dienen onmiddellijk te worden teruggezet.
gebruik voor roofvis ook een goede onthaakmat.

Overig
Leden, donateurs en consenthouders worden door controleurs en controlerende bestuursleden met
respect benaderd en behandeld, andersom wordt dit ook geëist.
Fysiek geweld, bedreiging of non-verbaal ongewenst gedrag leiden tot directe schorsing en waar
nodig aangifte bij de politie.
Het overtreden van bovengestelde regels is een overtreding van artikel 461 wetboek van strafrecht.
Het kan tevens een overtreding zijn, waardoor (per onmiddellijk) de lidmaatschapskaart ingenomen
wordt en de toegang tot de terreinen van de vereniging wordt ontzegd.
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