
 

 

 

Hengel reglement VBK-Water Provinciaal domein De Schorre  

Art. 1.1: 
Alle vissers dienen zich te houden aan het reglement. Opmerkingen en richtlijnen van het bestuur van VBK vzw 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 print het reglement af of bewaard het op zijn gsm 
 
Art. 1.3: 
Vissen is enkel toegestaan wanneer je in het bezit bent van een geldige vergunning. Betaal tijdig je vergunning zodat 
deze reeds in je bezit is voor je de eerste sessie plant. 
 
Art. 1.4: 
Het sanctiebeleid zal strikt worden toegepast. Uitzonderingen worden niet toegestaan. 
 
Art. 1.5: 
Sancties bij overtredingen tegen dit reglement zullen als volgt worden toegepast: 
 

• Na een eerste overtreding volgt er een mondelinge 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 een periode van 3 opeenvolgende jaren. 

 
Art. 1.6: 
VBK 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 VBK vzw 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 of mag in de daarvoor voorziene vuilnisbakken achterlaten. 
 
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. 
Roof-en witvis moet steeds meteen voorzichtig terug in het water geplaatst worden.  
De behandeling van een karper gebeurt onder de volgende voorwaarden. 

• 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. 

• Iedere karpervisser dient in het bezit te zijn van een speciale bewaarzak of retainersling als hij de vangst tot 
rust wil laten komen. (eventjes wil zakken om de carpcare of het foto materiaal wil klaar zetten)  
Geen ander type zak mag hiervoor gebruikt worden.  

• Elke bewaarzak mag slechts 1 karper bevatten. 

• Elke karpervisser moet ook in het bezit zijn van een degelijke en ruime karperweegzak, geen ander type mag 
hiervoor worden gebruikt. 
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• 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. 

• 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 zakken van een vis:  

• Tijd beperken tot een minimum! 
o De tijd om alles klaar zetten m.b.t. het meten, wegen en  fotograferen. 

• Kijk uit met stenen of uitsteeksels 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. 1.12: 

• 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.  

• Enkel vissen met nylon lijn , ( geen gevlochten lijn ) voorslag of leader kan wel . 
 
Art. 1.13: 
Het landen van de vis dient te gebeuren met een voldoende groot landingsnet. 
 
Art. 1.14: 
Zwemmen is ten strengste verboden! 
 
Art. 1.15: 
In het kader van de inventarisering moeten alle gevangen vissen (karper en snoek) van beide zijden gefotografeerd 
worden. Tevens vragen wij om de vangstgegevens (lengte, gewicht en foto van beide zijden) door te geven aan onze 
hoofdsteward.  
 
Art. 1.16: 
Nachtvissen is toegestaan gedurende het volledige jaar, uitgezonderd zie artikel, uitgezonderd 3 weken voor en na het 
evenement Tomorrowland. Het nachtvissen mag NOOIT aanleiding geven tot geluid– en/of lichtoverlast voor andere 
hengelaars en omwonenden.  
 
Art. 1.17: 
Als verblijf aan de waterkant zijn enkel paraplu’s in schutkleuren of karperbivvies toegestaan.  
 
Art. 1.18: 
Er kan enkel gevist worden met hengels vanaf de kant. Het maximum aantal hengels is 3 voor vergunninghouders 
zowel voor dag als nachtvisvergunningen. 
 
Art. 1.19: 
Het gebruik van een voerboot is toegestaan. 
 
Art. 1.20: 
Partikels zijn toegelaten mits deze goed bereid zijn. 
De partikels mogen ten alle tijden gecontroleerd worden door de stewards . 
 
Art. 1.21: 
Het is verboden uw grote behoeften in de bosjes te doen , tijdens de dag (opening uren) zijn de openbare toiletten 
open , daarna moet je u eigen voorzien van sanitair. (vb: RidgeMonkey Cozee Toilet Seat ) 
 
Art. 1.22: 
Verboden te vissen vanaf de brug of andere plek die niet aangeduid is als visplaats. 
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Art. 1.23: 
Er bestaan geen vaste stekken: wie eerst komt, eerst vist. 
 
Art. 1.24: 
De voertuigen dienen achtergelaten te worden op de daarvoor voorziene parking. 
 
Art. 1.25: 
Er geldt een totaal meeneemverbod van eender welke vissoort of andere fauna en flora. 
 
Art. 1.26: 
Er mag enkel gevist worden op de vijvers die aangeduid zijn als viswaters, zie infoborden aan het water. 
 
Art. 1.27: 
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. 1.28: 
Onvoorziene gevallen die noch in de statuten noch in dit reglement voorkomen, zullen door het bestuur van VBK vzw 
beslecht worden. 

 

Vragen i.v.m. het reglement kunnen altijd aan de stewards gesteld worden . 


