
Het bekomen van een vergunning om te vissen op Oasis 

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

Het geld kan worden gestort op rekeningnummer 001-3936356-75. Als vermelding 

Vergunning Oasis 2021, vergeet ook naam, adres, telefoonnummer en 

nummerplaat niet te noteren! 

Met de aanvraag van een jaarvergunning voor Oasis verklaar je u akkoord met 

de huidige reglementen. 

Karperreglement Oasis 

Art.1: 
Alle vissers dienen zich te houden aan het reglement 

Art.2: 
De tijdsduur voor het behandelen en/of bewaren van een karper moet tot een absoluut 

minimum beperkt worden en is bovendien gebonden aan volgende voorwaarden: 

Iedere karpervisser dient in het bezit te zijn van een DEGELIJKE onthaakmat. 

Alle handelingen met een gevangen karper dienen op of boven deze mat te gebeuren 

(meten, onthaken, wegen en fotograferen) 

Iedere karpervisser dient in het bezit te zijn van een bewaarsling! 

Geen andere type bewaarzak mag hiervoor gebruikt worden. 

Bovendien mag elke sling slechts 1 karper bevatten. 

Gevangen karper kunnen worden gewogen in deze sling. 

Het transport van een karper van of naar de waterkant moet steeds gebeuren met behulp 

van de onthaakmat of sling. 

Art.3: 
Het bewaren van een vis: kijk uit met de stenen of uitsteeksels waar de sling aan vast kan 

komen te zitten. 

Art.4: 
Het is verboden montages of technieken te gebruiken waarbij na lijnbreuk de vis in 

gevaar komt. 

Art.5: 
Het landen van een vis dient te gebeuren met een groot genoeg schepnet. 

Art.6: 
Naast het gebruik van boten is ook het gebruik van telegeleide boten strikt verboden. Niet 

naleving hiervan leidt tot uitsluiting. 
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Art.7: 
In het kader van de opvolging van het bestand moeten ALLE gevangen vissen van 

beide zijden gefotografeerd worden en maandelijks gemeld worden aan Alijn Danau. 

Foto’s kunnen worden gemaild naar: vbk alijn@skynet.be Elk lid krijgt maandelijks een 

overzicht van de gevangen vissen en men kan het bestandsboek te allen tijde opvragen 

bij Alijn (via mail). 

Art.8: 
Karpervissers die een ‘langere’ sessie vissen kunnen uiteraard even het water verlaten ter 

bevoorrading van eten en of aas maar de duur van afwezigheid (hengels uiteraard 

uitgedraaid) is beperkt tot maximum anderhalf uur. Anders kunnen stekken op deze 

manier vastgehouden worden terwijl men niet aan het vissen is. 

Art.9: 
Partikels moeten altijd voldoende geweekt EN gekookt zijn voor u ze gebruikt! 

Huishoudelijk reglement Oasis 

Art.1: 
Het vissen op Oasis is toegestaan vanaf de boord van het water met maximum 2 hengels. 

Gezien de beperktheid van de stekken gelieve rekening te houden met de andere vissers. 

Het belemmeren van andere hengelaars kan leiden tot sancties. 

Het V.B.K.-bestuur kan bij uitzondering gebruik maken van een boot, dit 

enkel om werken uit te voeren 

Art.2: 
Om lid te worden moet men bereid zijn de huidige reglementen na te leven. Het jaarlijks 

lidgeld dient vooraf betaald te worden. 

Art.3: 
Door reglementen wordt niet alleen verstaan de statuten en het huishoudelijk reglement 

van de vereniging, maar ook de geldende reglementen die op het domein rond 

de vijver van toepassing zijn. 

Art.4: 
Het jaarlijks lidgeld is als volgt samengesteld: 

- 100 euro vergunning Oasis 

- 35 euro VBK-lidgeld (verplicht) 

Deze tarieven blijven verschuldigd gans het jaar door, om het even welk tijdstip van het 

jaar de aansluiting betaald is. Uitzonderingen kunnen enkel toegestaan worden door het 

bestuur VBK-Oasis. 
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Art.5: 
GEVANGEN VIS MOET DIRECT TERUGGEZET WORDEN, met uitzondering van 

paling en karper waarbij het karperreglement van toepassing is. 

Art.6: 
De vereniging is niet verantwoordelijk voor wandaden van de leden aan de vijver, andere 

gebruikers van vis en/of oeverrecht. De leden zelf zijn volledig verantwoordelijk voor hun 

eigen daden en zullen bij eventuele geschillen burgerlijk aansprakelijk gesteld worden. 

Art.7: 
Leden die door woorden of daden de vereniging benadelen, twist of tweedracht zaaien, 

kunnen door het bestuur gedagvaard worden. Herhaling kan leiden tot uitsluiting. 

Art.8: 
De leden moeten alle gevallen van 'niet naleven' van de geldende reglementen 

onmiddellijk melden aan één van de bestuursleden of controleurs. 

Art.9: 
Er bestaan geen voorbehouden plaatsen (vaste stekken). Eerst komt, eerst vist. 

Art.10: 
Het is ten strengste verboden veranderingen aan te brengen aan de oevers en/of 

oevervegetatie. De aanwezige fauna en flora moet te allen tijde gerespecteerd worden. 

Art.11: 
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. Eigen vuilnis dient mee naar huis te 

worden genomen! Wie zijn grote behoefte doet is verplicht dit op te kuisen en zeker geen 

uitwerpselen te laten liggen. Een schop om de uitwerpselen te begraven is dan ook 

verplicht mee te nemen, ook gebruikt wc-papier mag niet achtergelaten worden. 

Art.12: 
De hengelaar dient altijd zijn vergunning en identiteitskaart bij zich te hebben en te tonen 

als de controleur hierom vraagt. Bij inbreuken kan de directe toegang tot het 

water ontzegd worden. 

Art.13: 
Het is verboden eender welke vissoort uit te zetten zonder nadrukkelijke toestemming van 

VBK- en of Oasisbestuur. 



Art.14: 
Onvoorziene gevallen die noch in de statuten noch in dit reglement voorkomen, zullen 

door VBK-bestuur worden beslecht. 

Inbreuken op de geldige reglementen of daden die de vereniging onder enige vorm schade 

kunnen berokkenen kunnen op voordracht van het bestuur tot directe uitsluiting leiden. 

Art.15: 
De Algemene Raad kan te allen tijde wijzigingen aanbrengen in onderhavig reglement. 

Art.16: 
Het is toegelaten voor leden van de visclub om met hun voertuig tot aan de vis stek te 

rijden en daar te laten staan tijdens de vissessie. De voertuigen mogen echter geen 

belemmering of hinder vormen voor andere oevergebruikers. Bezoekers dienen hun 

wagen op de daar voorziene parkeerplaatsen achter te laten. Indien vergunninghouders 

niet vissen dienen ze eveneens de wagen op de parkeerplaatsen achter te laten dit om 

de aanwezige vissers niet te storen (kantvisserij). 

Art.17: 
Het is ten strengste verboden kampvuur te maken. Het is tevens verboden om een BBQ 

op te bouwen door gebruik te maken van stenen van de werf. BBQ blijft wel 

toegestaan doch enkel met de daartoe voorziene toebehoren. 

Art.18: 

Vissende hengels mogen niet onbeheerd achtergelaten worden! 

Art. 19: 

De toegang tot het water en de 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.20: 
Roofvisvergunningen kosten evenveel als karpervergunningen (100 euro + 35 euro VBK- 

lidmaatschap). Bij het roofvissen is het verboden montages of technieken te 

gebruiken waardoor de vis levensbedreigende schade kan oplopen. 

Vissen met levend aas is wel toegestaan doch enkel met de takelmethode. 

Vissen met kunstaas is toegestaan. 

Raak gevangen snoek nooit aan met een droge vod, dit om de slijmlaag niet 

te beschadigen. Gevangen snoek/snoekbaars/baars dienen direct terug gezet 

te worden, m.a.w. er geldt voor roofvissen een totaal MEENEEMVERBOD! 



Art.21: 
Karpervissers mogen ook op andere vissoorten vissen, maar steeds met het 

maximum toegelaten aantal hengels (2). Dus wanneer u ook op snoek of witvis vist 

met een hengel, dan kan u slechts met 1 hengel op karper vissen. 

Art. 22: coronamaatregelen 

Door de sinds dit jaar (2020) geldende coronamaatregelen is het niet langer 

toegestaan om bezoek te hebben van niet-vissers op de stek. Ook dienen alle vissers 

de coronamaatrdegelen m.b.t. afstand houden en dragen van een mondmasker in 

acht te nemen. 

Van zodra de coronamaatrgelen door de regering worden opgeheven, zijn ze uiteraard 

ook niet langer van toepassing aan de waterkant. 

Opgemaakt te Oudenaarde 

02/12/2008 Aangepast op 20/12/2020 

Nachtreglement Oasis 

Art.1: 
Onder nachtvissen wordt verstaan de tijdspanne tussen zonsondergang en zonsopgang. 

Art.2: 
Het nachtvissen mag absoluut geen aanleiding geven tot geluid- of lichtoverlast 

voor andere hengelaars en / of omwonenden. 

Art.3: 
Als nachtverblijf zijn enkel overdekte paraplu's in schutkleuren of bivvies 

toegestaan. Mobilhomes of caravans zijn verboden. 

Art.4: 
Nachtvissen onder de 16 jaar is enkel toegestaan onder begeleiding van 

een meerderjarige. 

VBK-vzw Afdeling Oasis Contactpersonen 

Oasis: Voorzitter 

Verstraeten Kris 

Grimbergen 25 

9700 Oudenaarde 



Tel: 0474/82 21 37 
Mail: verstraetenkris@outlook.com 

 

Secretaris/Penningmeester 

't Kindt Etienne 
Klaverstraat 12 - 8000 Brugge Tel: 0476/413 516 

Mail:VBk etienne@telenet.be  

Visserijwachters: 

Declercq Andrew 

Reytstraat 46 

9700 Oudenaarde 

Tel: 0479/22 86 62 

Mail: andrewdeclercq@hotmail.com 

De Jaeger Lieven 

Pontstraat 62 

9690 Kluisbergen 

Tel: 0499/729777 

Mail: lieven.dejaeger@icloud.com 

Jens Denijs 

Leierwaarde 56A 

9660 Brakel 

Tel: 0 477/601348 

Mail: nijsken@hotmail.com 

Steven Vandenbulcke  

Sint Sebastiaanstraat 14  

9032 Wondelgem 

Tel: 0 478238880 

Mail: steven_vissertje@hotmail.com 

 

Kevin Dhondt  

Dorre Wei 84  

9700 Ename 

Tel: 0 498547451 

Mail: kevin.dhont1@telenet.be 
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Bauters Humphrey 
Berchemweg 278 
9700 Oudenaarde 
Tel: 0499/729777 
Mail: hum_bruges_boy@hotmail.com 

 

 

 

 

Mail: nieuwe viswachter 

Hoofd VBK-Waterbeheer: 

Alijn Danau 

Rue d’Aulnoit 7 

7980 Ellezelles 

Tel: 0474/230 372 

Mail: vbk alijn@skynet.be 

INFO 

Bij overtredingen zal men effectief verbaliseren m.a.w. de eerste keer 

verwittiging, tweede keer zal de vergunning ingetrokken worden. Per 

jaar kunnen er max 2 Þsh-ins toegestaan worden. Gelieve dan ook de 

vijver vrij te houden op deze data. 
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