
Drie doelstellingen vormen de basis tot het stand houden van de club: 
 
de eerbied voor de natuur 
 
de vriendschap onder de leden 
 
het beoefenen van de hengelsport zoal voorgeschreven in het reglement. 
 
Alle voorgaande reglementen worden vervangen door deze nieuwe uitgave dat aan alle leden wordt 
uitgedeeld bij de aanbetaling van het lidgeld voor het visserij jaar 2020. 
Ingeval van betwisting ten opzichte van de visclub: 
 
Voor betwistingen, uitgaande van openbare instellingen, organismen, verenigingen of personen de welke 
aanleiding kunnen geven tot recht uitspraken en tot eventueel betalen van schadevergoedingen als gevolg 
daarvan, kunnen noch de bestuursleden persoonlijk, noch het bestuursorgaan in zijn geheel, alleen 
verantwoordelijk gesteld worden . 
 
Hiervoor wordt verwezen naar de volledige groep van ingeschreven leden, waarvan ook de bestuursleden 
deel uitmaken. 
 
Bij de aanbetaling van zij lidgeld verklaart elk lid zich akkoord om mede verantwoording te dragen voor wat 
de visclub aanbelangt. 
 
Noch het bestuur, noch de visclub in zijn geheel kunnen verantwoordelijk worden gesteld voor ongevallen 
of diefstal of gelijk welke onregelmatigheid ook, vermeld of niet in dit reglement of het jaarlijks bijvoegsel, 
wat zich aan het viswater of in het chalet zou kunnen voordoen. 
 
Verzekering afgesloten voor de aangesloten leden. 
 
Ieder aangesloten lid is verzekerd voor lichamelijke ongevallen die kunnen gebeuren aan het viswater. 
 
Algemeen reglement. 
 
1. Vanaf de ouderdom van 16 jaar kan men zich aanbieden om lid te worden van de visclub. 
    Betrokkene wordt dan op een wachtlijst gezet. 
 
    De bestuursleden zullen zich eensgezind akkoord verklaren om een nieuw lidmaatschap 
    te aanvaarden. 
 
    Kinderen van leden (niet oud-leden) kunnen vanaf 14 jaar lid worden. 
    Het "ouder-lid" zal de volledige verantwoordelijkheid voor het kind dragen anders wordt het 
    lidmaatschap niet aanvaard. 
 
    Nieuw lid worden kan men tot en met 31 maart van het huidige visserijjaar, erna is 
    het lid niet meer voor het lopende jaar verzekerd. 
 
2. Bij aanbetaling van zijn (haar) lidgeld verklaart het lid zich akkoord met de inhoud 
    van het reglement en het strikt naleven ervan. De lidkaart is persoonlijk en moet  
    bij elke navraag getoond worden. 
 
3. Wanneer een aangesloten lid de club in diskrediet brengt, onwaarheden verteld, onrust 
    onder de andere leden zullen er disciplinaire maatregelen getroffen worden. 



4. Een disciplinaire maatregel ten opzichte van een lid, ontzegt de laatste het recht tot het terugvorderen, 
    in zijn geheel of gedeeltelijk, van het betaalde lidgeld, alsook mag hij (zij) gedurende een periode van de 
    daarop 5 volgende jaren niet meer vissen op het viswater van de club. 
    Voor een eventuele functie als bestuurslid komt het lid nooit meer in aanmerking. 
 
5. Het is verboden op de twee vijvers te zwemmen, te varen of in de winter te schaatsen. 
 
6. Op het verzoek van het bestuur, moet elk lid zich ten dienste stellen om in gemeenschap werken uit te 
     voeren die noodzakelijk zijn voor het algemeen belang van de club. 
 
7. Vuil en afval moeten in de daarvoor geplaatste vuilnisbakken gedeponeerd worden. Laat zeker geen 
    nylondraad of haken aan de oever liggen, smijt deze stukken zeker niet in het water en de wei. 
 
8. Het aanpalend landbouw- of weideland mag niet betreden worden. 
 
9. Menselijke noodwendigheden gebeuren in de daarvoor bestemde plaats. Hier geld ook alvast de regel  
    om de zuiverheid in acht te nemen. 
 
Een sleutel van de plaatselijke W.C. is te verkrijgen aan een waarborg bedrag van 5€. bij het verlaten van 
de club kan het lid de onbeschadigde sleutel terug inleveren waarop het waarborg bedrag word terug 
gegeven. 
 
10. Met motorvoertuigen mag er slecht gereden worden tot op de parking. De ingang en de weg naar het 
      chalet moeten altijd vrij gehouden worden. 
 
11. De ingang van het rusthuis "DE RAVESTEIN" mag niet gebruikt worden om zich naar het viswater te 
      begeven. 
 
12. De rust aan en rond het viswater moet door alle hengelaars en hun vergezellende personen in acht 
      worden genomen. 
 
13. Het graven langs de oever als ook het opslaan van tentenmateriaal en beschuttingen is verboden. 
 
14. Gedurende gans het visserijjaar mag elk lid per dag met 2 hengels vissen (uitgezonderd de dag van de 
       wedstrijden), dan mag er op de grote vijver niet gevist worden voor de aanvang van de wedstrijden. 
 
15. Voor elke onregelmatigheden die zich aan het viswater zou voordoen, en niet door de bestuursleden 
      kan opgelost worden, zal beroep gedaan worden op de gemeentepolitie van Boortmeerbeek. 
 
16. Aan de leden wordt de kans gegeven om enkele malen per jaar iemand uit te nodigen. 
      Voor de aanvang van het vissen moet het lid een briefje in de brievenbus steken met vermelding van 
      datum ,naam en naam van de uitgenodigde deze moet zich tijdens het vissen in de onmiddellijke 
      nabijheid van het lid bevinden. 
      Ieder mag met 1 hengel vissen. Er mag geen leefnet gebruikt worden, de vis onmiddellijk terug zetten. 
 
17. Elk ouder- lid mag gedurende gans het jaar zijn (haar) kinderen (tot 14jaar) meebrengen om te 
      hengelen. 
 
Volgende regels dienen in acht genomen te worden 
- de andere hengelaars niet storen 
- er wordt maar met twee hengels gevist (ieder 1 hengel) 
- geen leefnet gebruiken 



- niet tijdens de wedstrijden 
 
18. wegens het regelmatig ontsmetten van de vijvers is het raadzaam geen vis mee te nemen voor 
      consumptie. 
      Gevangen Snoek of Snoekbaars onmiddellijk terug zetten. 
      Wie betrapt wordt bij het meenemen van rode of witte sierkarpers wordt onmiddellijk uitgesloten uit  
      de club. 
 
19. Er mag niet gelepeld worden. 
 
20. De gevangen vis mag nooit met een doek vastgenomen worden. Alle vissen worden onthaakt in de 
      daarvoor voorziene emmer (geen huishoudemmer) die voor ¾ gevuld is met vijverwater. Bij het 
      onthaken in de emmer de vis NIET vastnemen bij de kieuwen. NIET VAST NEMEN BIJ DE KIEUWEN. 
 
21. Tijdens de wedstrijden worden vrienden en familieleden toegelaten aan de kant van de wei.  
       De betrokken visser moet zijn bezoekende aanmanen stil en kalm te zijn en op te passen voor schade 
       aan het visgerei. 
 
22. De brievenbus aan de zijkant van het chalet dient ook als ideeënbus. Iedereen mag er zijn wensen of 
      ongenoegen op een briefje insteken. Zij zullen op de eerstvolgende bestuursvergadering besproken  
      worden. 
DENK ER AAN DAT NAAMLOZE BRIEVEN NIET WORDEN BEHANDELD. 
 
23. Op de kleine vijver mag gans het jaar gevist worden, ook tijdens de wedstrijden, leefnet mag niet 
      gebruikt worden. 
 
24. Elk jaar worden er 14 reeksen ingericht voor het koningsvissen in de categorieën -60, +60 en de +70 
      de 10 beste reeksen komen in aanmerking.om in aanmerking te komen moet men tenminste 10 
      wedstrijden deelnemen. 
      Bij een gelijke stand in het eindklassement wordt de voorrang gegeven aan het hoogste gewicht van de  
      tien beste wedstrijden. Indien dan nog gelijk: dan is het totaal gewicht van alle geviste wedstrijden dat 
      de doorslag geeft. Per wedstrijd zijn er geldprijzen te winnen. Deze geldprijzen moeten na de wedstrijd 
      DIRECT afgehaald worden. De bijkomende prijzen (" tweede deel van de bom") worden per wedstrijd 
      altijd uitgeloot aan de deelnemers die normaal geen prijs hadden. De deelnemer moet aanwezig zijn  
      om deze in ontvangst te nemen, anders wordt er verder geloot. 
25. Inschrijving- en wedstrijden: 
      deze gelden voor alle wedstrijden uitgezonderd de marathon- en avondwedstrijden 
      inschrijving: tussen 12 en 12u30 
      plaatstrekking rond 12u40 
      vis-uren: van 13u30 tot 15u30 en van 16u30 tot 18u30 
 
VERPLICHTE INLEG PER WEDSTRIJD: 6€ EN VOOR KOPPELWEDSTRIJDEN 12€ (KORRELS VAN DE CLUB 
INBEGREPEN) 
 
26. Klachten bij wedstrijden worden alleen aanvaard tijdens de wedstrijd zelf. 
 
27. Bij meningsverschillen wordt er gevraagd dit kalm met de bestuursleden te bespreken en niet te 
      roepen in een volle chalet, dit om andere geschillen (die niets met de zaak te maken hebben) niet uit te  
      lokken. Bij oplaaiende discussies worden dikwijls woorden gezegd (geroepen)  
      waar men later spijt van heeft. 
 
Koppelwedstrijden: 



Ieder lid mag iemand, die NIET aangesloten is bij de club, uitnodigen om mee een koppel te vormen. Hij 
moet de genodigde inlichten over de geldende wedstrijdreglementen. 
Indien het koppel niet volledig is mag er niet gestart worden met het vissen. 
Juist naast elkaar zitten links en rechts van het nummer. 
 

Het bestuur kan indien nodig, wijzigingen aanbrengen aan het reglement. 
 

Het zal dan onmiddellijk meegedeeld worden aan de leden via het prikbord in het chalet. 
Iedere visser dient regelmatig dat bord te raadplegen. 

 


