Art. 1 - Het visserijrecht op de Egleghemvijver wordt slechts
toegestaan vanaf de boord van het water met maximum 3
hengels, ook al heeft men betaald voor zowel een karperals roofvisvergunning.
De leden mogen nooit het water op met enig type boot.
Vissen per boot, bellyboat of telegeleide boot is derhalve
strikt verboden tenzij daar toestemming wordt voor gegeven door het bestuur. Hetzelfde geldt voor drones die aas of
lijnen kunnen deponeren. Het gebruik van de werphengel
met dobber is slechts toegelaten tot een afstand van maximum 15 m. Bij het inwerpen dient men rekening te houden met andere waterrecreanten. Het opzettelijk belemmeren van andere waterrecreanten in hun activiteiten kan
leiden tot sancties.
Art. 2 - Om lid te worden moet men bereid zijn de reglementen na te leven en vooraf de verschuldigde jaarlijkse
bijdrage(n) betalen.
Art. 3 - Door reglementen wordt hier niet alleen verstaan de
statuten en het huishoudelijk reglement van de vereniging,
doch ook de reglementen die op het domein rond de vijver
en bij de visserij van toepassing zijn.
Art. 4 - Het jaarlijks lidgeld is als volgt samengesteld:
- Karpervisserij (enkel voor VBK-leden)
115 euro
- VBK-lidmaatschap 			
35 euro
- Dagvisserij witvis & roofvis		
50 euro
(incl. aansluiting bij A.L.V.)
- Dag- & nachtvisserij witvis & roofvis		
75 euro
(incl. aansluiting bij A.L.V.)
De prijzen worden gekoppeld aan de index.
Deze bijdragen blijven verschuldigd gans het jaar door, om
het even in welke periode van het jaar de aansluiting is
geschied.
Opgelet: karper- en roofvissers kunnen zich enkel een vergunning aanschaffen tussen 15 december en 15 maart. Voor
andere types van visserij kan dit het ganse jaar.
Het lidmaatschap loopt tot het einde van het kalenderjaar
van de inschrijving. Men dient steeds het lidboekje bij zich
te hebben wanneer men aan het hengelen is, zodat men dit
kan tonen bij een controle.
Elke karpervisser dient verplicht VBK-lid te zijn of te worden
bij zijn inschrijving.
Art. 5 - Dagvergunningen worden niet verstrekt.
.
Art. 6 - Het gebruik van levende aasvisjes om te vissen op
roofvis is verboden.
ALLE GEVANGEN VIS moet, na de gebruikelijke foto, het
wegen en meten, onmiddellijk en voorzichtig teruggezet
worden in de vijver.
De roofvissers moeten 'het slikken door de snoek' voorkomen en over aangepast onthakingsmateriaal beschikken!
Snoeken mogen niet worden gefotografeerd op de grond
of in het gras maar boven/op een onthaakmat of in/boven
het water! Roofvissers dienen een kniptang bij te hebben
om haken door te knippen wanneer deze lastig te verwijderen zijn, dat kost je misschien een dreg, maar is veel visvriendelijker dat uit alle macht proberen om de haken los

te trekken!
Het MEENEMEN van EENDER WELKE VISSOORT (dood of
levend) is VERBODEN. Het bestuur kan in bepaalde jaren
hiervoor afwijkingen toestaan. In dat geval zullen hiervoor
bijzondere tijdelijke regels opgesteld worden!
Art. 7 - De leden kunnen op de ledenvergadering hun lidgeld van het (volgend) jaar betalen en hun lidboekje komen
afhalen. De datum van deze vergadering wordt per brief
rondgestuurd naar de leden van het afgelopen jaar. Via Het
Hengelblad (adressticker) verkrijgen ze hun aansluiting bij
Hengelsport Vlaanderen (inclusief verzekering).
Art. 8 - De vereniging is niet verantwoordelijk voor:
- De (wan)daden van haar leden aan de vijver of elders.
- De (wan)daden van niet-leden aan de vijver of elders.
Art. 9 - De vereniging zal haar leden aansluiten bij Hengelsport Vlaanderen via de bij Hengelsport Vlaanderen aangesloten verbonden in functie van hun specifieke hengelsportdiscipline. De clubvergunning en de eventuele
wedstrijdvergunningen worden via het Antwerps Lijnvissers
Verbond (A.L.V.) geregeld.
Door die aansluiting zijn de leden verzekerd voor lichamelijke ongevallen en burgerlijke aansprakelijkheid tijdens het
hengelen en is ook de B.A. van de club gedekt voor activiteiten inherent verbonden met het hengelen (zie verzekeringspolis Hengelsport Vlaanderen).
Art. 10 - Leden welke door woorden of daden de vereniging benadelen, twist of tweedracht zaaien, kunnen door
het bestuur gedagvaard worden. Bij herhaling kan uitsluiting volgen.
Art. 11 - De leden hebben als plicht over de vijver te waken,
teneinde alle gevallen van stroperij en het niet naleven van
de reglementen tegen te gaan. Deze moeten onmiddellijk
aan het bestuur of de viswachters ter kennis gebracht worden. Het is vanzelfsprekend dat elk lid die zichzelf zou schuldig maken aan bewezen stroperij onmiddellijk uitgesloten wordt.
Art. 12 - Elke visser mag zich in de zone aan de vijver, voorzien voor de hengelsport, een visplaats kiezen a.d.h. van het
stekkenplan. Hengels mogen ENKEL op de aangeduide stekken worden geplaatst en NIET (in de openingen) tussen de
stekken in!
Art. 12 bisI - Indien de situatie het toelaat, wordt van de visser verwacht dat hij zoveel mogelijk tussenruimte laat met
de kortst bijzijnde visser. Dit geldt ook voor het op voorhand
aanvoeren van een stek zodoende dat de vissers in alle rust
kunnen hengelen.
Er bestaan geen voorbehouden plaatsen, geen persoonlijke planken of staketsels en het is verboden de dijken te
beschadigen of er iets aan te veranderen. Er mag door de
leden ook niet gesnoeid worden aan bomen of struiken.
Art 13 - Het is niet toegestaan dat andere personen of vissers toezicht houden op een visser zijn materiaal terwijl de
visser in kwestie het water verlaat om eender welke reden.
Art. 14 - Er mag, behoudens de karpervisserij en de nachtvisserij op wit- en roofvis, alleen gevist worden van twee
uur voor zonsopgang tot twee uur na zonsondergang. Het
bestuur houdt zich het recht voor, in uitzonderlijke geval-

len b.v. tijdens de paaitijd of bij viszetting, voor onbepaalde
tijd geheel of gedeeltelijk, het vissen te verbieden en de
nachtvisserij toe te laten op bepaalde dagen of tijdstippen
van het jaar.
De nachtvisserij wordt geconcretiseerd via het karperreglement en de bijhorende bepalingen van toepassing op de
houders van een nachtvergunning.
Art. 15 - De leden die de artikelen in het huishoudelijk
reglement en/of het karperreglement niet naleven, kunnen
tijdelijk of definitief worden uitgesloten uit de club, zonder
terugstorting van het reeds betaalde lidgeld.
Art. 15 bis - De Raad van Bestuur geeft aan een onbepaald
aantal viswachters/stewards de machtiging om m.b.t. de
leden, controles uit te voeren en overtredingen vast te stellen en deze te melden aan het bestuur.
M.b.t. niet-leden geldt er een visverbod; indien bij controle
wordt vastgesteld dat aanwezige personen niet beschikken over de nodige vergunning dan worden deze verzocht,
om binnen een aanvaardbare termijn het water te verlaten. Indien deze personen volharden, dan machtigt het
bestuur, de individuele bestuursleden en viswachters, om
in naam van het Egleghems collectief, klacht neer te leggen
tegen deze personen wegens diefstal (in het voorkomende
geval) of poging daartoe. Hiervoor kan politiebijstand ter
plaatse worden gevraagd om de vaststellingen uit te voeren en deze personen te laten verwijderen. De aangestelde
viswachters worden kenbaar gemaakt in het lidboekje van
de lopende jaargang. Indien er extra viswachters tijdens een
lopende jaargang aangesteld worden, wordt dit gecommuniceerd naar de leden.
Art. 16 - Onvoorziene gevallen die noch in de statuten noch
in dit reglement voorkomen, zullen door de raad van beheer
beslecht worden.
Art. 17 - Te allen tijde kan de algemene vergadering wijzigingen aan onderhavig reglement aanbrengen en meedelen aan de leden.
Art. 18 - Het is verboden eender welke vissoort uit te zetten
zonder nadrukkelijke toelating.
Art. 19 - Het is ten strengste verboden elke vorm van vuilnis
achter te laten of in het water te werpen. Vuilnis binnen de
10 m van de hengelplaats moet door de hengelaar op voorhand worden opgeruimd, zoniet wordt dit geacht afkomstig
te zijn van de hengelaar zelf. Bovendien dient afval door de
hengelaar geproduceerd mee naar huis te worden genomen! Afval van andere (dagjestoeristen) mag in de vuilbak
gedeponeerd worden.
Art. 20 - De viswachters kunnen te allen tijde de aanwezige
vissers vragen de lijnen binnen te draaien om de gebruikte
montages te kunnen controleren.
Art. 21 - Het is verboden de hengels onbeheerd achter te
laten of te hengelen wanneer men onder invloed van drugs
en/of alcohol is.
Art. 22 - Er dient geparkeerd te worden aan de voorzijde van
de vijver en dat is op de parkeerplaatsen van surf- en zeilclub. De eerste plaatsen zijn voorbehouden voor de zeilclub zelf.
Opgemaakt te Mechelen, in zitting van 14/01/2021.
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Ter aanvulling van de statuten der vereniging werd door de
algemene vergadering, in zijn vergadering van 2/12/2015,
overgegaan tot het opstellen van het hiernavolgend huishoudelijk reglement.

3. Bij het zakken van een vis moet dat in zo diep mogelijk water gebeuren. De karper mag de kant of de stenen
in de oeverzone niet raken. De sling dient dus verankerd te
worden tussen 2 banksticks vermits deze drijvend is.

12. Er mag enkel worden gekarperd vanaf de op de plattegrond aangeduide stekken.
Er mogen geen hengels worden achtergelaten tussen de
openingen tussen stekken in.

4. Het is verboden gebruik te maken van enigerlei montage
of techniek waarbij na breuk van de hoofdlijn het leven van
de vis in gevaar gebracht wordt.

13. Bestandsboek
We zijn bezig met het opmaken van een officieel bestandsboek! Daarom is het verplicht om elke vangst te melden aan
één van deze 4 verantwoordelijken (via: mail):
Frederik Ceulemans (frekeceulemans@hotmail.com),
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5. Men moet de vis landen met een schepnet dat groot

Plattegrond stekken

1 en 2) Hondenweide
3) Kot
4) Paaltjes
5) Berken
6) Dikke Boom
7) Klein Strand
8) Strand
9) Bank
10) Vijfstam
11) Rietstek
12) Bos (platte kant)

Peter Himschoot (peter.himschoot@telenet.be),
Peter Desmedt (peter_ds1@telenet.be),
Kenneth Roelandts (roelandtskenneth@gmail.com)
Een digitale foto van BEIDE zijden van ELKE vis ongeacht die
groot dan wel klein is vergezeld van de DATUM en GEWICHT
van de vis! U heeft tot maximum 2 maanden na de vangst
de tijd om dit te doen.
Het niet naleven van dit reglement zal leiden tot uitsluiting!
14. Het is verboden om te vissen naar paaiende karpers!
15. Tussen 15/11 en 15/03 zijn de stekken 11 en 12 verboden om te bevissen. Overwinteringsplaats trekvogels!
16. Het gebruik van pinda's en tijgernoten dient beperkt te
zijn, dus geen grote hoeveelheden aub! Op andere partikels zoals hennep, mäis en tarwe staat geen beperking. Alle
gebruikte partikels dienen voldoende gekookt te zijn!
17. Voorvoeren is toegestaan, maar gebeurt op eigen risico
en uiteraard enkel op stekken die niet zijn bezet.
Een stek aanvoeren wil niet zeggen dat deze geclaimd kan
worden. Op het water geldt het principe van vrije stekken
en geen vaste stekken.
Voorvoeren bij een watertemperatuur lager dan 10°C mag
niet en zal ook bestraft worden.
18. Code oranje
De toegang tot het water en het vissen is verboden wanneer het KMI code oranje heeft afgekondigd. Ieder lid wordt
geacht de weersvoorspellingen te volgen via de media. Zo
zal het vissen verboden zijn wanneer het Terkamerenbos te
Brussel – Elsene is gesloten omwille van meteorologische
omstandigheden.
Bijzondere bepalingen van toepassing op de houders van
een nachtvergunning.
1. Onder nachtvissen wordt verstaan de tijdsspanne tussen
2 uur na zonsondergang en 2 uur voor zonsopgang.
2. Het nachtvissen mag geen aanleiding geven tot geluidsof lichtoverlast.
3. Als nachtverblijf zijn enkel overdekte paraplu’s evenals bivvies toegestaan in schutkleuren (1 tent per visser).
Uitzonderingen (bijv. het meenemen van een familielid)
hierop dienen op voorhand te worden aangevraagd aan
het bestuur.
Kampeertenten of het gebruik van materiaal dat verwijst
naar kamperen (uitgezonderd gasvuurtjes) is verboden.
4. Nachtvissen onder de 14 jaar is enkel toegestaan onder
begeleiding van een meerderjarige. Ze mogen niet alleen
worden achtergelaten op de stek om op de hengels te
passen!
Opgemaakt te Mechelen, in zitting van 14/01/2021.
13) Grafsteen
14) Kop
15) Grasstek
16) Jimmystek
17) Nieuwe Bennystek
18) Open Stek
19) Kuil
20) Reservaat
21) Rattenstek
22) Bult
23) Steigers
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genoeg is en zo mogelijk zelf in het water gaan. Op som1. Iedere karpervisser dient zich zoals de andere leden aan
mige ondiepe stekken zijn lieslaarzen aangewezen om de
het algemeen reglement te houden. Elke overtreding (ook
vis veilig te landen.
op het karperreglement) kan worden bestraft met een tijdelijke of definitieve uitsluiting uit de club.		
6. Boten (ook telegeleide) zijn niet toegestaan.
2. De tijdsduur voor het behandelen en bewaren van karper
7. Fluocarbon voorslagen zijn toegestaan, minimum 45%.
moeten tot een absoluut minimum beperkt worden en is
Leadcore mag slechts een maximale lengte van 1 meter
gebonden aan volgende voorwaarden :
• Iedere karpervisser dient in het bezit te zijn van een grote hebben.
en dikke onthaakmat. Alle handelingen op het droge die8. Tenzij u een draagbaar toilet meehebt, dient u in het
nen op of boven deze mat te gebeuren (onthaken, meten,
bezit te zijn van een schopje voor wanneer je naar het toiwegen, fotograferen). De onthaakmat dient op voorhand
let moet. Alles moet worden begraven (of op een andere
klaargelegd te worden, vergezeld van een emmer water.
• Iedere karpervisser dient in het bezit te zijn van een reco- manier verwijderd worden). Dat geldt ook voor toiletpapier!
very sling als hij de vangst wil zakken. Geen ander types
9. Een gevangen karper dient wanneer hij/zij op de ontbewaarzakken of netten mogen voor dit doel worden
gebruikt. Elke sling mag maximum één karper bevatten en haakmat ligt altijd op één van de twee flanken te liggen
en NIET op de buik. Dat kan immers schadelijk zijn voor de
moet op voorhand klaargelegd worden.
ingewanden.
Iedere karpervisser dient in het bezit te zijn van een ruime
en stevige weegzak. Dezelfde sling waarin men de vissen
10. Hengelen mag enkel met karperhengels, NIET met
bewaart, kan uiteraard ook hiervoor worden gebruikt. De
spombhengels. Die kunnen immers schadelijk zijn voor de
weegzak moet op voorhand klaargelegd worden.
bekken van de vissen.
• Het transport van een karper van of naar de waterkant
gebeurt steeds met behulp van de onthaakmat en de karper
dient ook in een sling of een weegzak gehouden te worden 11. De maximumduur van een sessie is beperkt tot 7 dagen
(of 168 uur). Men moet het water vervolgens voor een duur
om afglijden te vermijden.
van 2 dagen (of 48 uur) verlaten alvorens men opnieuw
Een karper mag niet onbeheerd achter gelaten worden!
mag vissen. Na elke kortere sessie (vanaf 48 uur en langer)
• Alle materialen waarmee een karper in aanraking komt,
dient men het water voor minstens 24 uur te verlaten.
moeten vooraf nat gemaakt worden.

