
GRAND PONT VISSERS HOEGAARDEN vzw 

Reglement van inwendige orde 
geldig vanaf 1/1/2020 

 

1 Algemeen 
 

1.1 Vanaf 1/1/2020 zijn er 2 soorten lidkaarten: één voor dagvisserij en één voor dag/nachtvisserij. Lidkaarten 

zijn verkrijgbaar bij het verkooppunt t' Jardinke : Koningin Astridstraat 15 te 3320 Hoegaarden (016/765808). 

Er worden geen tikets voor éénmalige dagvisserij aangeboden. 

1.2 Wie in het bezit is van een geldige lidkaart wordt verondersteld op de hoogte te zijn van het reglement van 

inwendige orde. Reglementen kunnen gelezen en/of gedownload worden via onze website: 

http://www.grandpontvissers.be/algemeen/reglementen/. 

1.3 Per lidkaart kan er maximaal met 2 vislijnen gevist worden. Vissende gezinsleden moeten elk afzonderlijk een 

lidkaart bezitten. 

1.4 Om beschadiging aan de nieuwe vissteigers te voorkomen mogen er geen bevestigingspinnen in de 

ondergrond aangebracht worden. Schuil- of visserstenten mogen uitsluitend boven op de dijk geplaatst 

worden. De kleur van tenten, schuilhutten of paraplu's dienen in harmonie te zijn met de natuur. 

1.5 Een visemmer en/of onthaakmat (minimum 2 cm dik) is verplicht voor iedere visser. Leefnetten zijn verboden 

met uitzondering tijdens viswedstrijden. 

1.6 Het gebruik van voederboten is vanaf 1/1/2020 verboden gezien de beperkte wateroppervlakte. 

1.7 Er mag niet over de helft van de vijver gevist worden zodat ten allen tijde niemand gestoord wordt in het 

uitoefen van zijn hobby. 

1.8 Lawaaihinder voor andere vissers, wandelaars of omwonenden moet minimaal zijn. 

1.9 BBQ stellen en alle vormen van open vuurtjes zijn verboden. 

1.10 Bij het verlaten van de visplaats moet deze volledig opgeruimd zijn. Visser kunnen geen afval achterlaten aan 

de vijver. 

1.11 Met uitzondering voor roofvis (snoek, snoekbaars, baars, paling) is er een beperkt meeneemverbod. Per 

visdag mag er slechts 1 roofvis meegenomen worden. Snoeken onder de 60 cm moeten onmiddellijk 

teruggezet worden. 

1.12 Visserijwachters houden onbeperkt toezicht op de naleving van het reglement. Na vaststelling van een 

overtreding kan er een schorsing opgelegd worden voor een korte of langere termijn. Ernstige overtredingen 

kunnen tot een definitieve schorsing leiden. Het niet opvolgen van een schorsing kan leiden tot onmiddellijke 

uitsluiting voor minstens 1 jaar; het lidgeld wordt dan niet terugbetaald. Een definitieve schorsing wordt door 

het bestuur schriftelijk gemeld aan het betrokken lid. 

1.13 Het WC in het vissershuisje zal geopend zijn van 6.00 tot 22.00 uur en dit tijdens de periode van 15/3 tot 

15/11. 

1.14 Het bestuur en de vereniging zijn onder geen enkele vorm verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen. 
 

2 Dagvisserij 
 

2.1 Voor dagvisserij is een lidkaart van 45 € verplicht. Er mag dan gans het jaar door gevist worden van 2 uur 

voor zonsopgang tot 2 uur na zonsondergang. Jongeren van 12 tot 15 jaar betalen 15 € lidgeld. Jongeren tot 

12 jaar mogen gratis met 1 hengel vissen, op voorwaarde dat zij vergezeld zijn van een volwassen clublid. 

 Een visserijwachter kan bij het ontbreken van een geldige lidkaart uitzonderlijk een lidkaart voor dagvisserij 

verkopen; deze lidkaart is 10 € duurder en kost dan 55 €. 

2.2 Auto's, motorrijtuigen, fietsen en grote aanhangwagens zijn verboden op de dijken. Er wordt een 

uitzondering gemaakt voor personen met een beperking en voor de visserijwachters of bestuursleden die 

een fiets gebruiken om hun controle uit te voeren. Van maandag tot vrijdag moeten de tenten zo opgesteld 

worden dat ze doorgang geven voor vijverwerken. 

2.3 Er zijn 4 plaatsen voorzien voor vissers met een beperking. Andere vissers mogen op deze plaatsen vissen, 

maar moeten hun plaats onmiddellijk afstaan indien een gerechtigd persoon zich daar aanmeldt om te vissen. 



2.4 Voederen en vissen met ongekookte granen is ten strengste verboden. 

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

Na de visdag mag het overtollige lokvoer niet in de vuilbakken gedeponeerd worden. Dit om het aantrekken 

van ongedierte (ratten, muizen …) te voorkomen. 

2.6 Van de op de vijver gevangen aasvis mogen 5 visjes bijgehouden worden voor plaatselijk gebruik. Na de 

visbeurt worden overgebleven levende visjes teruggezet. Aangekochte aasvisjes (mits aankoopbewijs) 

mogen terug meegenomen worden. Wanneer een visserijwachter vaststelt dat een visser levende aasvisjes 

(zonder aankoopbewijs) meeneemt moeten deze op verzoek van de visserijwachter onmiddellijk terug gezet 

worden. 

2.7 De visclub Grand Pont Vissers Hoegaarden bezit het visoeverrecht op de Grote Gete achter de visvijver. 

Clubleden met een geldige lidkaart kunnen dus vissen op de Gete. Deze vissers moeten bijkomend ook in het 

bezit zijn van een geldig visverlof van het Waals gewest (Gete oever aan vijver zijde) of van het Vlaams gewest 

(Gete oever aan de overkant). 

2.8 Na een visbeurt laat de visser steeds een volledig opgeruimde visplaats achter. Bij overtreding zal dit als 

sluikstorten aan de politie gemeld worden. Het bestuur vraagt ook dat sigarettenpeukjes na de visbeurt van 

de visplaats verwijderd worden. 

2.9 Elke activiteiten op en rond de vijver die geen direct verband houden met het vissen zijn verboden 
 

3 Nachtvisserij 
 

3.1 Voor nachtvisserij is een lidkaart van 75 € verplicht. 

3.2 Lidkaarten voor nachtvisserij zijn uitsluitend te bekomen bij het verkoopunt t' Jardinke. 

3.3 De toelating voor het nachtvissen in 2020 is beperkt tot een totaal van 25 lidkaarten. Vissers met een lidkaart 

van 2019 krijgen voorrang voor de aanschaf van een lidkaart nachtvisserij 2020. Zij kunnen deze nieuwe 

lidkaart bekomen vanaf 1/1/2020 tot en met 31/03/2020. Indien op 31/03/2020 dit totaal niet bereikt is, 

mag dit aangevuld worden door nieuwe leden. 

3.4 Nachtvisserij kan pas vanaf 18 jaar en in geval van twijfel zullen jonge nachtvissers steeds hun leeftijd (18+) 

moeten aantonen. 

3.5 Nachtvisserij kan doorlopend van 1/7/2020 tot 31/09/2020. Nachtvisserij begint 2 uren voor zonsondergang 

en eindigt 2 uren na zonsondergang en mag maximum 48 uren (2 nachten) aansluitend duren (wettelijke 

bepaling). 
 

3.6 Nachtvisserij wordt beperkt tot het brede deel van 

de vijver en is niet toegelaten in het smalle 

gedeelte van de vijver. Een strikte grens verloopt 

volgens de lijn die de bomengroep aan de rechter 

zijde van de steiger aan de kantine verbindt met de 

boom rechts van de blauwe zitbank aan de 

overzijde van de vijver (links van de derde steiger); 

zie plan hiernaast:  
3.7 Een onthaakmat van minstens 2 cm dik is verplicht en vanzelfsprekend ook de zorg voor de gevangen vissen. 

3.8 De visserijwachter kan ten allen tijde vragen de hengel binnen te draaien om na te kijken of er met 

visvriendelijke systemen gevist wordt, zodat bij lijnbreuk de vis zich van het lood kan ontdoen. Bij het niet 

naleven kan de wachter een verwittiging geven. 

3.9 Na een visbeurt laat de nachtvisser steeds een volledig opgeruimde visplaats achter. Bij overtreding zal dit 

als sluikstorten aan de politie gemeld worden. 
 

 

Voor het bestuur, Grand Pont Vissers Hoegaarden vzw – KoningAlbertlaan 29 te 3320 Hoegaarden 

Voorzitter Philippe Smets 0495/76.58.48 - ON: 0431.822.818 

  contact@grandpontvissers.be 


