
VBK Waterbeheer – Afdeling Eendenmeer Heusden. 

Voorzitter: Jan van Calenberg - GSM : 0473/845928 – email :  jan_van_calenberg@hotmail.com 

contact : Jimmy van Heghe – 0485/747124 – j_vanheghe@hotmail.com 

correspondentieadres : Steentjestraat 49 – 9270 Laarne 

 

Karpervissers moeten VBK-lid zijn en betalen 200 euro voor een jaarvergunning . 
Andere hengelsportdisciplines zijn ook welkom en betalen 235 euro voor een jaarvergunning. 

Het geld kan vanaf heden worden gestort op rekeningnummer BE65 0015 7196 2596.  
Dit gebeurt verplicht via online betaling rechtstreeks verbonden aan de inschrijving via www.vbk.be. 

 

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. 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: 
Een vergunning wordt aangevraagd via de website VBK. Daarbij verklaart iedere vergunning houder zich akkoord 
met de inhoud van het reglement door het aanvinken van het betreffende vak in de aanvraagprocedure.  
 
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. 
 
Art. 1.4: 
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 schriftelijke waarschuwing (brief of mail) van het lokale 
bestuur en wordt de vergunning ingetrokken voor een periode van 3 maanden na ontvangst van de 
schriftelijke melding. 

• Drie overtredingen: de vergunning wordt ingetrokken na ontvangst van een schriftelijke melding 
(brief of mail) 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.  Dergelijke beslissing kan een definitief karakter hebben. 
 
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, 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) Elke karpervisser moet ook in het bezit zijn van een ruime weegzak, 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. Iedere hengelaar dient lieslaarzen bij zich te hebben om de vissen in voldoende diep 
water te landen of terug te zetten. 
 
Art. 1.10:  
Er geldt een totaalverbod op  het bijhebben en/of gebruik van zakken, slings of dergelijke die bedoeld zijn karper 
tijdelijk bij te houden.  
  
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 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. Check sowieso ALTIJD dat de 
vinnen langs het lichaam liggen voor je de vis uit het water haalt.  
 
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. Mail dit door naar jan_van_calenberg@hotmail.com .  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.  Doe dit binnen de twee weken na uw sessie. 
 
Art. 1.15: 
Nachtvissen is 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. 
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Art. 1.16: 
Als verblijf aan de waterkant zijn enkel paraplu’s in schutkleuren of karperbivies 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. 1.21: 
Het is toegelaten aan de leden om op eigen verantwoordelijkheid met hun voertuig tot aan de visstek te rijden 
en daar te laten staan tijdens de sessie. De voertuigen mogen echter geen belemmering vormen voor andere 
hengelaars of doorgang versperren voor andere oevergebruikers. Enkel vergunninghouders mogen met de 
wagen rond de vijver rijden. Indien vergunninghouders niet vissen dienen ze echter de wagen op de 
parkeerplaatsen achter te laten om de aanwezige vissers niet te storen (kantvisserij).  
 
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. 
 
Art. 1.27: 
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 Terkameren bos te Brussel – Elsene is gesloten omwille van meteorologische omstandigheden. 

 
 

 

SPECIFIEK REGLEMENT EENDENMEER 
 
Art. 2.1: 
Per visser mogen maximaal 3 hengels gebruikt worden. 
 
Art. 2.2: 
Het gebruik van telegeleide boten is toegestaan, alle andere vaartuigen zijn verboden op het water. Naar het 
eiland echter mag enkel gevist worden vanaf de dichtst aanpalende stekken. Dat wil zeggen vanaf de 
‘kantinestekken 1 en 2’ (zie plan van het water) langs de ene kant van het eiland en de ‘zandplaat’ en 
‘takkenstek’ langs de andere kant. 
 
Art. 2.3: 
Een barbecue is toegestaan, maar met de nodige veiligheidsvoorzieningen.  
 
Art. 2.4: 
Het is verboden te vissen in de vijver van de surfvereniging. 
 
Art. 2.5: 
De jachtwachters hebben te allen tijde toegang tot het meer. 
 
Art. 2.6: 
Voederen van de dieren op Malter Park is ten strengste verboden. 
 
Art. 2.7: 
Per jaar worden maximaal twee fish-inns toegestaan. Gelieve deze data het meer vrij te houden. 
 
Art. 2.8: 
Het is verplicht om te vissen met haken zonder weerhaak of haken met plat geknepen weerhaak. Zo kunnen 
vissen bij een eventuele lijnbreuk zich altijd vlot ontdoen van de haak.  
 
Art. 2.9: 
Ook voor de roofvissers geldt artikel 2.8. Bovendien is het verboden met levend aas op roofvis te vissen.  
 
Art. 2.10: 
Bovenop art. 1.9 :  De onthaakmat moet minstens één meter lang zijn en voorzien van hoog opstaande randen 
met afsluitbaar bovenstuk. Gebruik geen cradles met buizenframe. Ook de weegzak dient minimum één meter 
lengte te hebben en moet eveneens afsluitbaar zijn.  
Zoals reeds vermeld in art1.10 is er een totaal verbod voor gebruik van bewaarzakken en of slings in welke vorm 
ook. Enkel het landingsnet kan worden gebruikt om kort een vis bij te houden om fotoapparatuur op te zetten of 
een buurman te verwittigen.  
 
Art. 2.11: 
Het is verboden te vissen vanaf de weide naar “doden hoek” of in die richting vanwege de in het water liggende 
boom. 
 
Art. 2.12: 
Het is verboden op aanpalende stekken te vissen ook al zijn die niet bezet door een andere visser. 
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