
 VBK WATERBEHEER  ’T VEER - ZULTE 2022 

Het bekomen van een vergunning om te vissen op Leiemeander ‘t Veer  

Karpervissers moeten VBK-lid zijn en betalen 100 euro voor een jaarvergunning.  

Andere hengelsportdisciplines zijn ook welkom en betalen 50 euro voor een jaarvergunning.  

Het geld kan vanaf heden worden gestort op rekeningnummer 001-6934676-28.  

Als vermelding : Vergunning ‘t Veer, naam, adres, geboortedatum, rijksregisternummer, telefoonnummer en 

nummerplaat.  

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. Stewards worden steeds met het nodige respect behandeld. 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 is op de hoogte van het reglement.  

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 vergunningshouder mag vergezeld zijn van max één persoon die onder hetzelfde dak woont. Één bezoeker 
is toegelaten om foto’s te komen maken. Iedere andere bezoeker moet door de vergunningshouder 
weggestuurd worden.  

Art. 1.4:   

Sancties bij overtredingen tegen dit reglement zullen als volgt worden toegepast:  
Bij een eerste overtreding: een mondelinge waarschuwing  

Bij een tweede overtreding wordt de vergunning ingetrokken voor een periode van 3 maanden vanaf de 

datum van de vaststelling. De vergunninghouder wordt ook via mail op de hoogte gebracht .  
Bij een Derde overtreding wordt de vergunning onmiddelijk ingetrokken en volgt er een ban voor ALLE 
waters in beheer van VBK vzw voor een periode van 3 opeenvolgende jaren. De vergunninghouder wordt 
ook via mail op de hoogte gebracht.  

Art. 1.5:   

De Vereniging van Belgische Karpervissers vzw aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de daden van de 
vergunninghouders (of persoon 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.  
"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." 

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 ten strengste verboden.  



Art. 1.9:   

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 met opstaande randen, de mat moet 
voldoende stevig en dik zijn 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 als hij de vangst wil zakken. Geen 
ander type zak mag hiervoor gebruikt worden. 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 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 ) een sling is ook aan te raden.  

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 bij voorkeur te 
gebeuren met een rekloze lijn (braid) zodat de vis geen enkele kans krijgt om de obstakels te bereiken.  

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 (pabauw@gmail.com) De vangsten moeten iedere keer vóór het eind van de 
maand doorgestuurd worden. 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 voor karpervissers toegestaan gedurende het volledige jaar. 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. Roof- en witvissers mogen hengelen van zonsopgang tot 
zonsondergang.  

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:   

mailto:pabauw@gmail.com


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

Art. 1.21:   

De auto dient te worden geparkeerd op de parkeerplaats aan het einde van de toegangsweg, zo dat het 
voertuig geen belemmering vormt voor andere vissers. De stekken zijn te voet bereikbaar.  

Art. 1.22:   

Er geldt een totaal meeneemverbod van eender welke vissoort of andere flora en fauna.  

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. 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 boten is toegestaan, alle andere vaartuigen zijn verboden op het water. Het 
uitvaren van rigs met een telegeleide boot gebeurt volgens de regels van het gezond verstand.  

Art. 2.3:   

Een barbecue is toegestaan.  

Art. 2.4:   

Per jaar worden maximaal twee fish-inns toegestaan. Gelieve deze data het meer vrij te houden.  

ROOFVISREGLEMENT  

Art. 3.1:   

Alle gevangen roofvis wordt met zorg behandeld en meteen na vangst voorzichtig terug gezet in het water. 
Houdt de vis horizontaal in het water en wacht tot hij op eigen kracht weg zwemt.  

Art. 3.2:   

Het landen van roofvis dient te gebeuren met een voldoende groot net, of wanneer men met de hand landt bij 
voorkeur een kieuwgreep. Grote vissen dienen te worden ondersteund aan de buik.  

Art. 3.3:   

Het onthaken van de vis dient te gebeuren met een lange, stevige puntbektang of arterieklem. Onthaak 
voorzichtig en doordacht!  

Art. 3.4:   

Er mag geen gebruik worden gemaakt van een (rubber)boot.  
Art. 3.5: 
Er mag enkel met kunstaas gevist worden, het gebruik van aasvisjes is verboden. 

Art. 3.6:   

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. Voor het vissen op roofvis wordt een metalen onderlijn 
gemonteerd.  

CONTACTGEGEVENS VBK vzw AFDELING ‘t VEER  
  



Secretaris/penningmeester:   

Etienne t'Kindt  

Klaverstraat  12  

8000 Brugge  

Tel: 050/339796  

Gsm: 0476/413516  

Visserijwachters:  
 

Bauwens Patrick    

0478/27 16 70 

pabauw@gmail.com 

 

Maiko Busschaert 

0498/62 68 99 

Maiko_busschaert@hotmail.com 

 

Denoulet Detlef 

0471/18 86 30 

detlef.denoulet@gmail.com 

 

Den Tandt Maarten 

0497/70 41 65 

maartendentandt@hotmail.com 

 

Leander De Waele. 

0478/38 19 19  

Leander.de.waele@telenet.be 

 

De Clercq Kenneth 

0499/12 97 32 

Kenneth-de-clercq@hotmail.com 

 

Vangenechten Patrick 

0494/86 98 45 

p.vgn@hotmail.com 
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