VBK WATERBEHEER

RODE SLUIS MOERBEKE-WAAS

Het bekomen van een vergunning om te vissen op de kreken van de Rode Sluis
1.

Elke hengelaar dient zich het juiste visverlof (klein of groot) van het Vlaams Gewest aan te schaffen.

2.

Vindt u dit als hengelaar op de Rode Sluis ook waardevol? Steun dan onze werking door een
vrijblijvend lidmaatschap aan te gaan van onze vereniging. Bij VBK vzw, VRF of Oost-Vlaams
Lijnvissersverbond is iedereen meer dan welkom! En je bent ook verzekerd tijdens het hengelen
tegen gebeurlijke ongevallen.

3.

Een bijkomende vergunning om te hengelen op de kreken van de Rode Sluis wordt na het invullen
en verzenden van het inschrijfformulier vergunning Rode Sluis op de VBK-site gratis verstrekt
maar deze is wel verplicht.

4.

BASISREGLEMENT
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:
Op de kreken van de Rode Sluis is de Wet op Riviervisserij en haar uitvoeringsbesluiten van kracht.
Controle op deze Wet, haar uitvoeringsbesluiten en dit bijkomend reglement gebeurt met regelmaat door de
Dienst Handhaving van het Agentschap voor Natuur en Bos en de visserijwachters van de Rode Sluis.

Art. 1.3:
Door digitale aanvraag van een vergunning, verklaart het lid zich d.m.v. een bevestiging akkoord met het
reglement. Voor persoonlijk uitgeschreven en betaalde vergunningen, zal het lid deze reglementen
ondertekenen.

Art. 1.4:
Vissen is enkel toegestaan wanneer je in het bezit bent van de geldige vergunningen (Vlaams Gewest,
bijkomende vergunning kreken Rode Sluis) deze krekenvergunning is gratis aan te vragen via onze website:
www.vbk.be . Indien je wenst aan te sluiten bij onze vereniging VBK of VRF of Oost Vlaams Lijnvissers verbond
kan je dit ook doen via onze website. Je bent dan ook verzekerd voor gebeurlijke ongevallen tijdens het
hengelen.

Art. 1.5:
Sancties bij overtredingen tegen dit reglement zullen als volgt worden toegepast:
Na een eerste overtreding volgt er een aangetekende waarschuwing van het lokale bestuur.
Na een tweede overtreding volgt er een aangetekende waarschuwing van het lokale bestuur en
wordt de vergunning ingetrokken voor een periode van 3 maanden na ontvangst van het
aangetekend schrijven.
Drie overtredingen: de vergunning wordt ingetrokken na ontvangst van een aangetekend schrijven
en er volgt een ban voor alle waters in beheer van VBK vzw voor een periode van 3
opeenvolgende jaren.

Art. 1.6:
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. 1.7:
Ieder die door woorden of daden de vereniging benadeelt of schade toebrengt kan door het bestuur
worden berispt. Herhaling zal leiden tot uitsluiting.

Art. 1.8:
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!
Wie een grote boodschap achterlaat en we weten van wie dit is word onmiddellijk geschorst.

Art. 1.9:
Kampvuur is ten strengste verboden.

Art. 1.10:
De tijdsduur voor het behandelen en/of bewaren van karper moeten 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.

Art. 1.11:
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. (Braid is enkel toegestaan
bij obstakels.)

Art. 1.12:
Het landen van de vis dient te gebeuren met een voldoende groot landingsnet.

Art. 1.13:
Zwemmen is ten strengste verboden!

Art. 1.14:
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. 1.15:
Nachtvissen is toegestaan gedurende het volledige jaar mits in het bezit te zijn van een groot Vlaams Visverlof.
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. 1.16:
Als verblijf aan de waterkant zijn enkel paraplu’s in schutkleuren of karperbivvies toegestaan. Campers
en caravans zijn verboden. Bestelwagens zijn wel toegelaten maar wel zonder luifels.

Art. 1.17:
Er kan enkel gevist worden met hengels vanaf de kant. De hengels mogen niet onbeheerd achtergelaten
worden. Het maximum aantal hengels ( twee) wordt beschreven in het specifiek reglement.

Art. 1.18:
Er bestaan geen vaste stekken: wie eerst komt, eerst vist.

Art. 1.19:

Het is ten strengste verboden veranderingen aan te brengen aan de oevers. De aanwezige fauna en flora moet
altijd gerespecteerd worden.

Art. 1.20:
Het is verboden eender welke vissoort of andere flora en fauna uit te zetten zonder nadrukkelijke toestemming
van het lokaal bestuur.

Art. 1.21:
Het is toegelaten aan de leden om op eigen verantwoordelijkheid met hun voertuig ( geen caravans of
mobilhomes) tot aan de visstek te rijden en daar te laten staan tijdens de sessie. De voertuigen mogen
echter geen belemmering vormen voor andere hengelaars of doorgang versperren voor andere
oevergebruikers. Enkel vergunninghouders mogen met de wagen rond de vijver rijden. Indien
vergunninghouders niet vissen dienen ze echter de wagen op de parkeerplaatsen achter te laten om de
aanwezige vissers niet te storen (kantvisserij).

Art. 1.22:
Er geldt een totaal meeneemverbod van eender welke vissoort of andere flora en fauna. Met uitzondering van
paling vanaf 30 centimeter.

Art. 1.23:
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. 1.24:
Overmatig drank nuttigen en/of drugsmisbruik gaan niet samen met vissen.

Art. 1.25:
Wanneer je je behoefte moet doen aan de waterkant, dient er een schopje gebruikt te worden of een chemisch
toilet of emmer. Zo blijven de oevers en aanpalende gronden rein en hygiënisch.

Art. 1.26:
Onvoorziene gevallen die noch in de statuten noch in dit reglement voorkomen, zullen door het bestuur van
VBK vzw beslecht worden.

SPECIFIEK REGLEMENT
Art. 2.1:
Per visser mogen maximaal 2 hengels gebruikt worden.

Art. 2.2:
Het gebruik van telegeleide voerboten is toegestaan, alle andere vaartuigen zijn verboden op het water.
Het gebruik van een telegeleide voerboot gebeurt met gezond verstand, zodat elke visser voldoende ruimte
behoudt op zijn of haar stek.

Art. 2.3:
Een barbecue is toegestaan.

Art. 2.4:
De wedstrijd ‘Duo Carp Competition’ van Friends of Carp heeft elk jaar voorrang bij het toekennen van data van
fish-ins.

Art. 2.5:
Per jaar worden maximaal drie fish-ins toegestaan (m.u.v. wedstrijd Friends of Carp). Gelieve deze data het
meer vrij te houden. Jullie worden hiervan op de hoogte gebracht via Facebook en mail.

Witvis reglement Rode Sluis.
Art. 1
De krekenvergunning is strikt persoonlijk. Ze wordt onmiddellijk ingetrokken indien ze in het bezit van derden
wordt aangetroffen.

Art.2
Deze krekenvergunning bestaat uitsluitend uit “Kleine vergunning en Grote vergunning” Jullie kunnen met
beide vergunningen iedere discipline beoefenen maar s’nachts vissen kan alleen met de grote vergunning.

Art.3
Er dient respectvol met elkaar te worden omgegaan. Dit zowel naar het bestuur als naar medevissers toe.
Men dient de weidelijkheid te respecteren, de vis respectvol te behandelen en de plaats bij het verlaten proper
achter te laten.

Art.4
Het is ten strengste verboden afval op de oevers en in het water achter te laten. Alle afval dient mee naar huis
genomen te worden.
Art.5
Ook is het verboden om overschot van voeder en aas in de kreken te dumpen bij het eindigen van de vissessie.
Art.6
Het is ten strengste verboden beschadigingen aan bomen, struiken en begroeiingen aan te brengen.
Het is ten strengste verboden zelf visstekken te creëren, oevers af te graven, of trappen aan te brengen .

Art.7
Het is enkel toegelaten met 2 lijnen te vissen. Tussen de visstekken(witvissers) wordt een afstand van
minimum 5 m. in acht genomen. Er wordt verwacht haaks de oever te bevissen, doch als de toestand
het toelaat mag men schuin uitwerpen.

Art.8
Het gebruik van een leefnet is verboden tijdens het vissen, hetzij bij een wedstrijd dan zijn deze wel
toegelaten alleen voor de duur van de wedstrijd.
Het gebruik van schepnet en emmer met water is verplicht. Tevens is het verplicht voor het onthaken de
handen nat te maken.

Art.9
Het is verboden vis mede te nemen, te verhandelen of door te geven.
Het is verboden vissen van andere waters over te brengen.

Art.10
Als er ijsvorming optreed op het water is het verboden te vissen. Er mogen ook nooit gaten gemaakt worden
in het ijs.
Art.11
Het is verboden de hengelplaats te verlaten als er lijnen in het water liggen.

Art.12
De houder van een visvergunning zal steeds verantwoordelijk worden gesteld voor de door hem aangebrachte
schade op en aan de kreken.
Het bestuur van de Rode Sluis is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen aan de kreken, daarvoor
is er een verzekering aangeboden als je aansluit bij de federatie van je discipline. Het gebruik van visstekken
gebeurt onder eigen verantwoordelijkheid.

Art.13
Tot en met de leeftijd van 14 jaar moeten jongeren in het bezit zijn van een Vlaams jeugdvisverlof. Deze kaart is
gratis, echter het is uitsluitend toegestaan te vissen met slechts een hengel onder begeleiding van een
vergunninghouder die meerderjarig is. De jeugdkaarthouder vist met één hengel in de onmiddellijke nabijheid
van de begeleider. Het is de begeleider toegestaan met twee hengels te vissen. Indien de jeugdige visser ook
een geldig visverlof heeft (betalend) groot of klein, gelden ook voor hem dezelfde reglementen.

Art.14
Het bestuur behoud zich het recht voor om eventuele aanpassingen van het reglement door te voeren. Elk lid
zal daarvan op de hoogte worden gebracht. De aangestelde controleurs van de Rode Sluis, houden toezicht op
het naleven van dit reglement, zij zijn bevoegd om de gepaste maatregelen te treffen.
Bij het vaststellen van een inbreuk krijgt de hengelaar een verwittiging en bij een daaropvolgende inbreuk word
de vergunning ingetrokken. De visser moet altijd zijn visvergunning en identiteitskaart bij zich hebben tijdens
het vissen en moet het reglement gelezen hebben.

Roofvis reglement Rode Sluis.
Art.1.Gericht hengelen op alle roofvis (snoek, snoekbaars en baars) is steeds toegestaan, er geld ook geen
gesloten tijd op de Rode Sluis.
het roofvissen gebeurt altijd vanaf de oever, dus niet wadend, bij overtreding word de vergunning ingetrokken.
Art.2.Wees Verstandig
Er mag volgens ons reglement steeds op snoek gevist worden. Het is echter moeilijk in te schatten wanneer de
snoek paait, dit kan gemakkelijk al in februari, maar ook pas in april of mei. Daarom in het belangrijk dat
snoekvissers zelf het initiatief nemen, om wanneer ze merken dat de snoeken gaan paaien of vol kuit zitten,
de hengels even te laten staan.
Art.3.Ter bescherming van de roofvisstand raden wij aan om de gevangen vis voorzichtig te behandelen dit om
onnodige beschadigingen te voorkomen. Verder wordt ten zeerste aanbevolen gebruik te maken van stalen
onderlijnen, sterke hoofdlijnen en spelden en steeds onthaak materiaal in de vorm van voldoende lange
onthaaktang en kniptangen bij zich te hebben en zeker een onthaak matje bij te hebben. Roofvissen moeten
onmiddellijk terug in het water geplaatst worden.
Art.4.Bij het roofvissen raden wij aan uitsluitend met kunstaas te vissen, het gebruik van dood aas is niet
verboden maar moesten er teveel roofvissen doodgaan ter wille van te diep geslikt aas dan zien wij ons toch
verplicht om een verbod daarop te stellen. Uiteraard rekenen wij erop dat de roofvissers hier weidelijk mee
omgaan.
Art.5.Gevangen roofvis dient met de zo grootst mogelijke zorg behandeld, onthaakt en direct teruggezet te
worden. Indien foto's genomen worden, dient de tijd ervoor zo kort mogelijk gehouden te worden.
Art.6.Catch en Release is altijd verplicht er word dus geen roofvis (buiten paling vanaf 30 cm) meegenomen,
bij een inbreuk op deze regel word de vergunning onmiddellijk ingetrokken.
Art.7.Er mogen geen veranderingen aan de oever en de vegetatie gedaan worden.
Art.8.De roofvisvergunning is altijd persoonlijk en word onmiddellijk ingetrokken als ze in bezit is van derden
word aangetroffen.
Art.9.Wij rekenen erop dat u deze reglementen aandachtig gelezen hebt en dat u zich hieraan zult houden.
Art.10.
De toegang tot het water en het vissen is verboden wanneer het KMI code oranje heeft afgekondigd. Ieder lid
word geacht de weersvoorspellingen te volgen via de media. Zo zal het vissen verboden zijn wanneer het
Terkamerenbos ter Brussel-Elsene gesloten is wegens meteorologische omstandigheden.

Het bestuur Rode sluis
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