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Reglement van inwendige orde Grand Pont Vissers Hoegaarden 

Geldig vanaf 1/1/2019 
 

              

    Belangrijke aanpassingen aan het reglement.  

 
1.Om beschadiging aan de nieuwe visstijgers te voorkomen is het verboden om 

bevestigingspinnen (paraplu, vis korf of andere) in de ondergrond aan te brengen. Schuil- 

of visserstenten mogen uitsluitend boven op de dijk geplaatst worden en dit conform 

Art. 16. 

2 Brandgevaar: 

Oppassen voor het gebruik van BBQ bij extreme hitte en droogte. Het bestuur kan BBQ 

verbieden tijdens deze periode.. 

 

 

Art.1 Lidkaarten en reglementen zijn verkrijgbaar bij het verkooppunt t’ Jardinke , Koningin Astridstraat 15 te 3320 

Hoegaarden, tel. 016/765808. Iedereen in bezit van een lidkaart wordt verondersteld op de hoogte te zijn van 

het reglement van inwendige orde. De lidkaart is persoonlijk. Er mag gevist worden met maximaal 2 hengels. 

Overtredingen kunnen na beslissing van het bestuur leiden tot onmiddellijke schrapping als lid. Het bestuur en 

de vereniging zijn niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen. 

 

Art.2 Het lidgeld voor volwassen bedraagt 40 €, voor jongeren vanaf 12 tot 15 jaar 15 €. In geval van een gezin 

(man-vrouw) dient iedere persoon over een lidkaart te beschikken. Het bestuur behoudt zich het recht deze 

lidgelden indien nodig aan te passen. Jongeren onder de 12 jaar mogen gratis vissen met één handlijn, op 

voorwaarde dat ze vergezeld zijn van een lid van de vereniging, dat zelf met 2 lijnen mag blijven vissen. In 

geval van twijfel zullen deze jongeren steeds hun leeftijd moeten kunnen aantonen. Het volwassen lid is 

verantwoordelijk voor hun gedrag en zal er op toe zien dat de jongeren andere vissers niet storen..  

 Aangekochte lidkaarten aan de vijver brengen een meerkost van 10 € met zich mee. Dus 50 € ipv 40 € en dit 

vanaf 1/1/2019. 

 

Art.3 Bij eventuele geschillen tussen vissers onderling of tussen vissers en personen belast met de controle is de 

uitspraak van de visserijwachter/controleur op dat moment bindend en dient dit onmiddellijk uitgevoerd te 

worden. Later mag het geschil worden voorgelegd aan het bestuur. De uitspraak van het bestuur is 

onherroepelijk. 

 

Art.4 De vijver is het ganse jaar open vanaf twee uur vóór zonsopgang tot twee uur na zonsondergang. 

 

Art.5 Er geldt een meeneemverbod met uitzondering voor alle roofvissen (snoek-baars-snoekbaars-paling). Er mag 

per visdag slechts één roofvis meegenomen worden. Bij het vissen op roofvis met aasvis mag uitsluitend met 

een enkele haak gevist worden. Snoeken onder de 60 cm moeten onmiddellijk teruggezet worden. 

 

Art.6 Op de vijver gevangen aasvis mag in beperkte mate (5 stuks) bijgehouden worden voor plaatselijk gebruik. Na 

de visbeurt dienen de overgebleven visjes teruggezet te worden. Aangekochte aasvisjes (mits aankoopbewijs) 

mogen terug meegenomen worden. Wanneer een visserijwachter vaststelt dat een lid levende aasvisjes (zonder 

aankoopbewijs) meeneemt, moeten deze aasvisjes op verzoek van de visserijwachter onmiddellijk terug gezet 

worden. 

 

Art.7 Leefnetten zijn verboden met uitzondering voor viswedstrijden. Het gebruik van een onthaakmat of emmer is 

verplicht. 

 

Art.8 Om de groei van algen tegen te gaan is het verboden om meer dan 4 kg lokaas (nat) per visdag te gebruiken. 

Resterend lokaas dient mee terug genomen te worden en hoort niet thuis in het water (verzuring en algen 



vorming) en ook niet op de grond (ratten). Voederen en vissen met ongekookte granen is ten strengste 

verboden. 

 

Art.9 In geval van lijnbreuk, moet de overtollige of gebroken draad in stukken gesneden worden en in een vuilbak 

gedeponeerd. 

 

Art.10 Bij elke foreluitzetting op de Gete is het verboden te vissen vanaf de dag van de uitzetting tot de eerst volgende 

zaterdag of feestdag een uur voor zonsopgang. 

 

Art.11 Voor de Gete is een staatsvisverlof verplicht. Tevens dient men in het bezit te zijn van een vergunning van de 

club. Er gelden dus ook de visreglementen van beide gemeenschappen. Stroomafwaarts gezien behoort de 

linkeroever tot de Vlaamse Gemeenschap en de rechteroever (tegen de vijver) tot de Waalse Gemeenschap. 

 

Art.12 Auto’s en grote aanhangwagens zijn op de dijken verboden. Rijwielen en bromfietsen mogen aan de hand tot 

aan de visplaats geduwd worden. Er wordt een uitzondering gemaakt voor de visserijwachters of bestuurs-

leden, die een fiets gebruiken om hun controleronden te doen. 

 

Art.13 Aankondigingen van persoonlijke aard of met een publicitair doel, mogen slechts uitgehangen worden mits 

toelating van het bestuur. Als bewijs dient de aankondiging de stempel van de vereniging te dragen alvorens 

uitgehangen te worden. 

 

Art.14 Steenstort mag en kan alléén mits schriftelijke toestemming van het bestuur. 

 

Art.15 Het is karper vissers toegestaan om gebruik te maken van een voederbootje. Het traject van de boot moet 

steeds rechtstreeks naar de voederplaats verlopen en terug. 

 

Art.16 Het is toegestaan om schuiltenten boven op de dijk te plaatsen. Deze moeten zodanig geplaatst worden, zodat 

ze andere recreanten een vrije doorgang waarborgen. Van maandag tot en met vrijdag moeten de tenten ook zo 

geplaatst worden dat ze vrije doorgang geven voor vijverwerken. 

 

Art.17 Het is ten strengste verboden open vuurtjes te maken aan de vijver of op de dijken. BBQ-stellen zijn toegestaan 

op voorwaarde dat alles na gebruik opgeruimd wordt. 

 

Art.18 Er zijn 4 visplaatsen gereserveerd voor minder validen. Andere vissers mogen deze plaats bezetten doch 

moeten hun plaats afstaan indien een gerechtigd persoon zich aanmeld voor deze plaats. 

 

Art.19 Een visplaats bestaat uit een zone van 4m links en 4m rechts van de visplaats. De zijkanten van de zone staan 

in een hoek van 90° t.o.v. de boord van de vijver. Elke visser moet zijn hengels zodanig inwerpen dat deze 

geen belemmering vormen voor andere vissers. 

 

Art.20 De zitbanken rond de vijver dienen enkel om op uit te rusten en zijn geen stapelplaats voor vismateriaal. 

 

Art.21 Laat geen afval op uw visplaats achter. Andere vissers zullen u dankbaar zijn voor een propere visplaats. 

 

Art.22 Het is ten strengste verboden viswedstrijden te organiseren zonder toestemming van het bestuur. 

 

Art.23 Elke activiteit op en rond de vijver, die geen direct verband houdt met het vissen, is verboden. 

 

Art.24 Nachtvissen mag en kan alléén op de door het bestuur vooraf vastgelegde data (zie website). Bij vaststelling 

van overtreding zal de politie verwittigd worden. 

 

Art.25 De WC in het vissershuisje is geopend van 15 maart tot 15 november (van 6.00 tot 20.00 uur) en volledig 

gesloten van 16 november tot en met 14 maart. 

 

 

 

Voor het bestuur, 

Voorzitter Philippe Smets, 


