VBK WATERBEHEER

KELCHTERHOEF HOUHALEN-HELCHTEREN

Het bekomen van een vergunning om te vissen op De Plas Kelchterhoef
Karpervissers moeten VBK-lid zijn en betalen 200 euro voor een weekvergunning (zaterdag 11.00 u tot
zaterdag 10.00u).
Het reserveren en betalen van een stek kan enkel digitaal op www.vbk.be

BASISREGLEMENT
Algemene bepalingen - vergunning
Art. 1.1:
Alle vissers dienen zich te houden aan het reglement. Opmerkingen en richtlijnen van het lokaal bestuur en de
stewards dienen steeds gevolgd te worden. Het bestuur kan het reglement altijd aanpassen. Bij een aanpassing
van het reglement zal dat gepubliceerd op de uithangborden, of meegedeeld worden per brief of e-mail.
Art. 1.2:
Iedere vergunninghouder verklaart zich d.m.v. een digitale goedkeuring (‘vinkje’) akkoord met de reglementen.
Art. 1.3:
Vissen is enkel toegestaan wanneer je in het bezit bent van een geldige vergunning. Deze wordt digitaal
toegezonden. De visser print de vergunning uit en plaatst deze goed leesbaar op het dashboard van zijn/haar
auto.
Art. 1.4:
Bij overtreding tegenover de reglementen hebben de viswachters of ambtenaren van ANB het recht de
hengelbeurt op te schorten. De hengelaar kan geen terugbetaling van de sessie eisen.
Art. 1.5:
De Vereniging van Belgische Karpervissers vzw aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de daden van de
vergunninghouders (of personen die hen vergezellen) of andere houders van een vis en / of oeverrecht. Indien
de aansprakelijkheid van de Vereniging van Belgische Karpervissers wordt weerhouden omwille van daden of
handelingen gesteld door de hoger vermelde personen, zal de Vereniging de uitgaven en kosten ingevolge die
aansprakelijkheid terugvorderen van die personen.
Art. 1.6:
Ieder die door woorden of daden de vereniging benadeelt of schade toebrengt kan door het bestuur worden
berispt. Herhaling zal leiden tot uitsluiting.
Art. 1.7:
Hengelen kan enkel door VBK-leden (bestaand of nieuw) mits reservatie en voorafbetaling van een stek, en dit
op weekbasis. De sessie start telkens om 11.00 u op zaterdag en duurt tot uiterlijk 10.00 u op de zaterdag van
de week nadien.
Art. 1.8:
Elk VBK-lid krijgt tussen 20 februari en 31 maart de kans om één van de vier beschikbare stekken voor één
week te reserveren. Zijn er na 31 maart nog stekken/weken vrij, dan staat het leden vrij om (een) extra
week/weken te reserveren.
Art. 1.9:
De reservatie van een stek is strikt persoonlijk. Stekken ‘doorverkopen’ is verboden.

Art. 1.10:
De stekken zijn genummerd van 1 tot 4 en er is een kaart beschikbaar met door lijnen afgebakende gebieden.
De visser heeft het recht te hengelen in zijn/haar gebied. Is de andere stek aan dezelfde steiger vrij, dan kan de
visser ook gebruik maken van de andere zone.
Art. 1.11:
Bij aanvang van de sessie krijgt elke visser een sleutel van de sanitaire voorzieningen in het ‘vissershuis’. Deze
sleutel wordt terug ingeleverd aan de VBK-opzichter bij vertrek.
Art. 1.12:
Bij dringende vragen kan je steeds telefoneren naar één van de drie lokale verantwoordelijken, waarvan je de
telefoonnummers vindt op de hengeltoelating.
Art. 1.13:
De auto kan worden geparkeerd binnen het domein, aan de noordzijde van het ‘vissershuis’.
Art. 1.14:
De verplaatsing naar de stekken gebeurt uitsluitend met kruiwagen of trolley.
Art. 1.15:
Onvoorziene gevallen die noch in de statuten noch in dit reglement voorkomen, zullen door het bestuur van
VBK vzw beslecht worden.

Hengeltechnische bepalingen - fishcare
Art. 2.1:
Er kan enkel gevist worden met hengels vanaf de kant. De hengels mogen niet onbeheerd achtergelaten
worden. Het maximum aantal hengels is 2 per visser.
Art. 2.2:
De tijdsduur voor het behandelen van karper moet tot een absoluut minimum beperkt worden. De behandeling
van een karper gebeurt onder de volgende voorwaarden.
1) Iedere karpervisser dient in het bezit te zijn van een onthaakmat, die voldoende stevig en dik is om de vis te
beschermen. Alle handelingen met een gevangen karper dienen op of boven deze mat te gebeuren. De mat is
voldoende bevochtigd alvorens er een karper op te leggen.
2) Elke karpervisser moet ook in het bezit zijn van een ruime karperweegzak, geen ander type mag hiervoor
worden gebruikt.
3) Het transport van een karper van of naar het water moet steeds gebeuren met behulp van de onthaakmat of
weegzak. De karper dient steeds in de bewaarzak of weegmat gehouden te worden om afglijden te vermijden.
4) Het terugzetten van de vis gebeurt in voldoende diep water. De hengelaar kijkt steeds na of de vis op eigen
kracht kan wegzwemmen.
5) Verwondingen dienen te worden verzorgd met een ‘carp care kit’ of ontsmettingsmiddel. De hengelaar dient
dit steeds bij zich te hebben.
Art. 2.3:
Het zakken van vissen bij dag of nacht is verboden. De tijd die nodig is om weeg-en
meetattributen/fototoestel/statief/... klaar te zetten kan de vis kort in het schepnet of recovery sling in het
water doorbrengen.
Art. 2.4:
Het is verboden montages of technieken te gebruiken waarbij tijdens het vissen, tijdens de dril, bij het landen
van de vis of na lijnbreuk de vis in gevaar komt.
Vissen bij obstakels dient zo te gebeuren dat de vissen op geen enkele wijze de obstakels kunnen inzwemmen.
D.w.z.: molenslip dicht en achter de hengels blijven zitten. Als je dit om wat voor reden dan ook niet kan, vis
dan niet bij of in de nabijheid van obstakels! Wanneer je bij obstakels vist dan dient dit te gebeuren met een
rekloze lijn (braid) zodat de vis geen enkele kans krijgt om de obstakels te bereiken.

Art. 2.5:
Het landen van de vis dient te gebeuren met een voldoende groot landingsnet.
Art. 2.6:
Het is verplicht om te vissen met haken voorzien van microbarb, haken zonder weerhaak of haken met plat
geknepen weerhaak. Zo kunnen vissen bij een eventuele lijnbreuk zich altijd vlot ontdoen van de haak.
Art. 2.7:
Het gebruik van een (captive) backlead is verplicht, om conflicten met zeilers uit te sluiten.

Art. 2.8:
Voorvoeren voorafgaand aan de sessie is verboden.
Art. 2.9:
Aas mag enkel bestaan uit natuurlijke bestanddelen en mag de abiotiek en biotiek van het watersysteem niet
aantasten.

Huishoudelijk reglement
Art. 3.1:
Het is ten strengste verboden elke vorm van vuilnis achter te laten of in het water te gooien. Vuilnis op de
hengelplaats dient op voorhand verwijderd te worden, zo niet wordt dit geacht afkomstig te zijn van de
hengelaar zelf. Alle vuilnis dient mee naar huis te worden genomen! Ook sigarettenpeuken vallen onder de
categorie ‘vuilnis’. We houden samen het water en de oevers rein!
Art. 3.2:
Kampvuur is ten strengste verboden!
Art. 3.3:
Zwemmen is ten strengste verboden!
Art. 3.4:
In het kader van de inventarisering moeten alle karpervangsten van beide zijden gefotografeerd en keurig
gewogen worden! Foto’s en gewichten moeten doorgegeven worden aan het lokaal bestuur of de
bestandsverantwoordelijke. Indien deze items voorradig zijn vragen wij een vangstregistratieformulier in te
vullen en in de daartoe voorziene brievenbus te deponeren. Bedoeling ervan is om de populatie en de groei
van de vissen in kaart te brengen om verdere uitzettingen op een verantwoorde manier te doen.
Art. 3.5:
Nachtvissen is toegestaan gedurende het volledige jaar. Dit mag NOOIT aanleiding geven tot geluid– en/of
lichtoverlast voor andere hengelaars en omwonenden. Nachtvissen onder de 16 jaar is toegestaan mits
begeleiding van een meerderjarige.
Art. 3.6:
Als verblijf aan de waterkant zijn enkel paraplu’s in schutkleuren of karperbivvies toegestaan. Campers en
caravans zijn verboden. Er is slechts 1 bivvy per visser toegelaten, die wordt opgesteld in de nabijheid van de
steiger.
Art. 3.7:
Het is ten strengste verboden veranderingen aan te brengen aan de oevers. De aanwezige fauna en flora moet
altijd gerespecteerd worden.
Art. 3.8:
Het is verboden eender welke vissoort of andere flora en fauna uit te zetten zonder nadrukkelijke toestemming
van het lokaal bestuur.

Art. 3.9:
Er geldt een totaal meeneemverbod van eender welke vissoort of andere flora en fauna.
Art. 3.10:
De bedenkelijke gezondheidstoestand van vissen, watervervuiling of iedere andere situatie die een dringend
ingrijpen vanwege het bestuur rechtvaardigt, dient altijd gemeld te worden aan het bestuur.
Art. 3.11:
Overmatig drank nuttigen en/of drugsmisbruik gaan niet samen met vissen.
Art. 3.12:
Wanneer je je behoefte moet doen aan de waterkant, kan je de sanitaire voorzieningen in het vissers. Zo
blijven de oevers en aanpalende gronden rein en hygiënisch.
Art. 3.13:
Een barbecue is toegestaan, doch het is verboden om een barbecue op te bouwen door gebruik te maken van
stenen.

CONTACTGEGEVENS VBK vzw AFDELING KELCHTERHOEF
Alijn Danau
Tel: 0474/23 03 72
Mail: vbk_alijn@skynet.be

