
VBK VZW KEMPISCHE KLEIPUTTEN 
 
Het bekomen van een vergunning om te vissen op de Kempische Kleiputten: 
 

- vergunninghouders moeten ouder zijn als 18 jaar, lid zijn van het vbk en betalen 125 
euro voor een jaarvergunning. 

- Wie jonger als 18 jaar is, kan een vergunning boerekreek bekomen aan 60 euro mits 
hij/zij VBK-lid is. 

- Andere hengelsportdisciplines zijn ook welkom en betalen 150 euro voor een 
jaarvergunning. 

 
Jaarvergunningen alsook week – en weekendvergunningen kunnen bekomen worden op de 
website  http://www.vbk.be. 
 
Door het aanvragen van een vergunning voor “De Kempische Kleiputten” verklaar je je 
akkoord met het reglement. 
 

BASISREGLEMENT KEMPISCHE KLEIPUTTEN 
 
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 of 
meegedeeld worden. 
 
Art. 1.2:   
Iedere vergunninghouder verklaart zich akkoord mer het basisreglement alsook de 
specifieke extra bepalingen voor Spiegelven/ Boerekreek/ Hondenputje (ZIE ONDERAAN) 
 
Art. 1.3:   
Vissen is enkel toegestaan wanneer je in het bezit bent van een geldige vergunning. Betaal 
tijdig je lidgeld zodat de vergunning reeds in je bezit is voor je de eerste sessie plant. 
De familie Druyts, eigenaars van de waters, kunnen naast stewards en verantwoordelijken 
ook altijd de visvergunning vragen. Hou je visvergunning en reglement altijd bij de hand. 
 
Art. 1.4:   
Sancties bij overtredingen tegen dit reglement zullen als volgt worden toegepast: 
 
1) Na een eerste overtreding volgt er een aangetekende waarschuwing/mail van het lokale 
bestuur.  
2) Na een tweede overtreding volgt er een aangetekende waarschuwing/mail van het lokale  
bestuur en wordt de vergunning ingetrokken voor een periode van 3 maanden  
3) Na een derde overtreding: 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. 1.5: 
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:   
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. 1.8:   
Kampvuur is verboden.  
 
Art. 1.9:  
De tijdsduur voor het behandelen en/of bewaren 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) Iedere karpervisser dient in het bezit te zijn van een speciale nylonzak of sling als hij de 
vangst wil zakken. Bovendien mag elke bewaarzak slechts 1 karper bevatten. 
3) Elke karpervisser moet ook in het bezit zijn van een ruime karperweegzak, geen ander 
type mag hiervoor worden gebruikt. 
4) 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. 
5) Het terugzetten van de vis gebeurt in voldoende diep water. De hengelaar kijkt steeds na 
of de vis op eigen kracht kan wegzwemmen. 
 
Art. 1.10:  
Het zakken van een vis: kijk uit met stenen of takken waarbij de karperzak kan komen vast te 
zitten. Hang deze niet tussen de planten. Het is verplicht een marker aan de bewaarzak vast 
te maken. (vb. H-blokmarker met voldoende draad ) 
  
 



Art. 1.11:  
Het is verboden om montages of technieken te gebruiken waarbij tijdens het vissen, tijdens 
de dril, tijdens het landen van de vis of na lijnbreuk een gevaar kan ontstaan voor de vis.  
Vissen bij obstakels dient zo te gebeuren dat de vissen op geen enkele wijze de obstakels 
kunnen inzwemmen. Dwz: 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 aangepast en verantwoord materiaal. 
 
 
Art. 1.12:  
Het landen van de vis dient te gebeuren met een voldoende groot landingsnet. 
 
Art. 1.13:  
Zwemmen is ten strengste verboden! Het kan gebeuren dat de eigenaars van het water 
vanaf hun huis en steiger een duik nemen in het water. Zij zijn op de hoogte van het effect 
hiervan op onze vangsten en houden rekening met de aanwezige vissers. 
 
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 verplicht 
doorgemaild worden aan de bestandsverantwoordelijken op het email adres 
VBK_alijn@skynet.be of pieteravonds@gmail.com (verdere contactgegevens onderaan) 
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. 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. 
 
Art. 1.17:  
Er kan enkel gevist worden met hengels vanaf de kant. De hengels mogen niet onbeheerd  
achtergelaten worden. Het maximum aantal hengels 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. 1.22: 
Auto’s rondom het water zijn verboden. Het is ten strengste verboden om op eigen 
verantwoordelijkheid met voertuig tot aan de visstek te rijden en daar te laten staan tijdens 
de sessie. De voertuigen moeten op de daarvoor voorziene parkeerplaats(en) achter worden 
gelaten. Enkel de mensen van steenfabriek, ambtenaren van bos en groen, bos- en 
veldwachter, eigenaars en bestuur zijn hiertoe gemachtigd. 
 
Art. 1.23:  
Er geldt een totaal meeneemverbod van eender welke vissoort.  
 
Art. 1.24:  
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. 1.25:  
Overmatig drank nuttigen en/of drugsmisbruik gaan niet samen met vissen. 
 
Art. 1.26:  
Wanneer je je behoefte moet doen aan de waterkant, dient er een schopje gebruikt te 
worden. Zo blijven de oevers en aanpalende gronden rein en hygiënisch. 
 
Art. 1.27:  
Onvoorziene gevallen die noch in de statuten noch in dit reglement voorkomen, zullen door 
het bestuur van VBK vzw beslecht worden. 
 
Art. 1.28:  
De toegang tot het water is verboden wanneer het KMI code oranje heeft afgekondigd. Ieder 
lid wordt geacht de weersvoorspellingen te volgen via de media. 
 
 

SPIEGELVEN: SPECIFIEK REGLEMENT 
 
Art. 2.1:  
Per visser mogen maximaal 2 hengels gebruikt worden. 
 
Art. 2.2:  
Rubberboot (of hard plastieken boot) en elektromotor is VERPLICHT! (muv Art. 2.7) 
Naftmotor is verboden (muv werkdagen door het bestuur). 
Respecteer andere hengelaars en let er op deze niet te storen. Gebruik van reddingsvest is 
verplicht! Gezien de vele obstakels wordt het gebruik van een boot sterk aangeraden tijdens 
het drillen van een vis. 



 
Art. 2.3:  
 
Het is ten strengste verboden om met de wagen de oostelijk gelegen asfaltweg van 
Reichenbach te gebruiken. Hier zal onmiddellijk op gesanctioneerd worden. 
De enige uitzondering hierop betreffen de voertuigen van bestuursleden die een afvissing op 
het opgroeiwater doen en bestuursleden die werken aan het water dienen uit te voeren. 
 
Art. 2.4:  
Gedurende een periode van maximaal 1 maand per jaar kan het spiegelven mogelijks door 
jachtactiviteiten niet worden bevist. De periodes van jacht zullen ten minste 1 maand op 
voorhand worden bekend gemaakt aan de leden. Onder ons beheer is dit echter nog nooit 
gebeurd. 
 
Art. 2.5:  
Telegeleide bootjes zijn toegestaan. 
 
Art. 2.6: 
Het is toegelaten om op de voorziene stekken en/of struinstekjes mobiel te vissen met 
maximaal 1 hengel in de OEVERZONE en enkel tijdens de daguren. Het is hierbij NIET 
verplicht een boot te hebben. LET WEL: elke visser die zich met boot en uitrusting op een 
van de gangbare stekken installeert, heeft uitdrukkelijk voorrang. 
 

 
BOEREKREEK: SPECIFIEK REGLEMENT 
 
 
Art. 3.0:   
Per visser mogen maximaal 2 hengels gebruikt worden. 
 
Art. 3.1:   
Honden zijn hier niet toegelaten!! 
  
Art. 3.2:   
Het gebruik van een boot is verboden.  
Telegeleide bootjes zijn toegelaten mits het respecteren van de correcte afstanden. 
 
Art. 3.3:   
In November en December kan er mogelijks niet gevist worden. Dit in samenspraak met de 
jachtopzichter die ons hiervan op de hoogte brengt. Bij twijfel contacteer het bestuur. 
 
Art. 3.4:  
Auto’s zijn niet toegestaan rondom het water en worden enkel op de parking geplaatst. Het 
is verboden om met de wagen de oostelijk gelegen asfaltweg van Reichenbach te gebruiken. 
De enige uitzondering hierop betreft de voertuigen van bestuursleden die een afvissing op 
het opgroeiwater doen en bestuursleden die werken aan het water dienen uit te voeren 



 
 
 
 

HONDENPUTJE/ PENWATER: SPECIFIEK REGLEMENT 
 
Art. 4.1:   
Per visser mogen maximaal 2 hengels gebruikt worden. 
 
Art. 4.2:   
Alle voertuigen dienen vooraan rechts of links geparkeerd te worden, onmiddellijk na het 
oprij pad. Het is niet toegestaan met je voertuig tot aan het water te rijden. 
 
Art. 4.3:   
Er zijn niet meer dan 5 vissers samen aan het water toegelaten. Bbq/ vuur niet toegelaten.  
 
Art. 4.4:   
Honden zijn verboden!!  
 
Art. 4.5:  
Vissen op roofvis is verboden!!  
 
Art. 4.6:   
Gebruik van een boot en/of teleboot is niet toegelaten. 
 
Art. 4.7: 
Het water wordt ook gebruikt voor training van jachthonden. Elke vorm van lijnbreuk en 
restanten van draad/ haken in het water moet vermeden worden en onmiddellijk 
verwijderd. Gelieve dit ook te melden aan het bestuur. 
 
Art. 4.8: 
 
Vissen is TOEGESTAAN op .. 
 
- MAANDAG TOT DINSDAG MIDDAG 12U 
- WOENSDAG TOT DONDERDAG MIDDAG 12U 
- VRIJDAG 
 
Vissen/ het terrein betreden is NIET TOEGESTAAN op .. 
 
- DINSDAG EN DONDERDAG VAN 15u TOT ZONSONDERGANG 
- ZATERDAG EN ZONDAG 
- FEESTDAGEN 
 
 
 
 



CONTACT: 
 
 
Hoofd VBK waters 
Alijn Danau 
GSM: 0474/230372 
 VBK_alijn@skynet.be 
 
Voorzitter Kempische Kleiputten:  
Pieter Avonds  
GSM: 0475/261157 
pieteravonds@gmail.com 
 
Secretaris/penningmeester:   
Bart Voeten  
Lijsterstraat 60 – 2310 Rijkevorsel 
GSM: 0476/391974 
bartvoeten@telenet.be 
 
Visserijwachters: 
 
Michiels Tim    
GSM: 0476/39.34.89  
tim.michiels2@telenet.be 
 
Tops Sven 
GSM: 0486/42 29.58  
sventops1@gmail.com 
 
Breughelmans Bob 
GSM: 0478/53.33.98  
bobbreugelmans@hotmail.com 
 
Van Springel Wim 
Tel: 0472/570601  
wimvanspringel@msn.com 


