
ALGEMEEN REGLEMENT 

 
1. Vissen is toegestaan van zonsopgang tot zonsondergang. 

2. Elk lid moet in het bezit zijn van een geldige lidkaart, afgeleverd door de visclub. 

Wedstrijdvissers lidgeld 30€, vissers met een boot LZ 50€ en karpervissers 150€. 

3. Het lidmaatschap is geldig voor de duur van 1 jaar, van 1 januari tot 31 december. 

4. Alle leden zijn bevoegd om controle uit te oefenen op de lidkaarten en op de naleving van 

het reglement. 

5. In het vrij vissen zijn er geen eigen visplaatsen. Blijf sportief en hinder uw medevissers niet. 

6. Gemotoriseerde voertuigen mogen enkel op de parking geplaatst worden. Het in- en uitladen 

gebeurd hier ook. 

7. Iedere visser is verplicht om zijn visplaats zuiver te verlaten. 

8. Ieder lid wordt geacht de clubreglementen grondig te kennen en er naar te handelen. Bij 

overtreding zal het bestuur beslissen over het eventueel nemen van maatregelen. 

Tegen de beslissingen van het bestuur is geen verhaal mogelijk! 

9. Het bestuur is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen of het verlies van 

voorwerpen. 

10. Het laatste lid dat het terrein verlaat moet de poort sluiten!!! 

 

LANGE ZILLE EN DAM PROOST 

 
1. Karpervissers mogen vissen met 4 hengels. Zij mogen dag en nacht kamperen op het terrein 

in de nabijheid van hun hengels(uitgezonderd dam Proost indien er die dag een 

thuiswedstrijd gevist wordt, tijdens die wedstrijd). 

2. Wedstrijdvissers mogen vissen met 2 hengels alle dagen van het jaar(uitgezonderd zie 

karpervissers). De vrouw en de kinderen(tot 12 jaar) van het lid mogen ook vissen op het 

water met 1 hengel, indien ook het lid aanwezig is. 

3. Alle gevangen vis mag meegenomen worden. 

 

WEDSTRIJDPUT 

 
1. Vissen is alle dagen toegestaan voor leden uitgezonderd: 

a. De dag voorgaande aan een thuiswedstrijd 

b. De dag van een thuiswedstrijd of wanneer de put verhuurd is, wel toegestaan na 

weging van die wedstrijd. 

c. Als de club een verplaatsingswedstrijd vist. 

2. Alle vis moet meteen teruggezet worden! Leefnet verboden! 1 hengel!!! 


