
Clubreglement Hengelclub Domein ‘Aan de plas’ 1/1/2018 tot en met 31/12/2018  
 
1. Jaarvergunning 75€, nachtvergunning 125€  
2. Vanaf 2013 werd er eenmalig een bijdrage van 50€ aan de NIEUWE leden gevraagd dit 
ter compensatie voor de vroegere visuitzettingen.  
3. Aantal toegelaten hengelaars is 70 leden. Minderjarigen moeten 's nachts vergezeld zijn 
van een volwassene.  
4. Jeugd tot en met 16 jaar betaalt 15 € verzekering, dit onder begeleiding van ouders of 
voogd met één hengel voor witvis of roofvis geen extra karper of palinghengel.  
5. Hengelaars mogen niet langer dan 72 uur aanwezig zijn om te vissen daarna moeten zij 
het domein voor 24 uur verlaten.  
6. Het dagelijks bestuur kan een vergunning ten allen tijde intrekken bij mistoestanden.  
7. Men dient altijd in het bezit te zijn van een lidkaart. 
8. Men moet ten allen tijde rekening houden met andere watergebruikers. Wederzijds 
respect voor elkaar kan een hoop ellende voorkomen.  
9. Totaal meeneemverbod van alle vissoorten OOK VOOR PALING .  
10. Er mag gevist worden, met een dagvergunning (75 €) van twee uur voor zonsopgang, tot 
twee uur na zonsondergang.  
11. De houders van een nachtvergunning mogen het gehele jaar ’s nachts door vissen.  
12. Er mag gevist worden met maximum drie hengels, voorzien van één haak per hengel  
(met uitzondering van kunstaas)  
13. Vissen met levend of dood aasvis is verboden, enkel kunstaas zonder weerhaken wordt 
gebruikt. Schepnet en onthakingsmat verplicht.  
14. Vliegvissers mogen 2 nimfen, droge vliegen of aanverwanten per leader aanknopen 
WEERHAAKLOOS . Schepnet verplicht.  
15. Ook het kunstaas die men bij zich heeft rond de plas.  
16. Het gebruik van een leefnet en bewaarzak is verboden.  
17. Voerboot niet meer toegestaan. Dit op vraag van de meeste karpervissers. .. 
18. Hengelaars die gericht op karper vissen hebben altijd een onthaakmat klaarliggen.  
19. Iedere visser wordt geacht zijn of haar vangst met het nodige respect te behandelen. - 
voorvoederen is totaal verboden bij overtreding wordt de vergunning onmiddellijk ingetrokken 
en wordt het lid voor altijd van de lijst geschrapt. Men moet minstens 3 uur karperen aan één 
stuk en er mag maar beperkt gevoederd worden massaal voederen op het einde is verboden 
om de volgende dag terug te komen. - Het gebruik van toplood is verplicht tijdens de 
activiteiten op de plas. - Het gebruik van een schepnet is verplicht. Grotere vissen zoals 
winde of baars, maar ook karper enz. til je niet zomaar uit het water. Het gebruik van 
lieslaarzen is hierbij toegelaten om de vis uit het water te tillen.  
20. Geen auto’s toegelaten op het domein! Er kan reglementair geparkeerd worden op de 
parking van de brasserie, op de parking van de tennisclub, of langs de openbare weg.  
21. Vanaf 15 maart tot 15 oktober is het verboden om tussen 10 uur en 18 uur te vissen 
vanaf alle pontons.  
22. Belleboot toegelaten voor roofvissers. Gedurende de maanden mei/juni/juli/augustus en 
september na 17u30. Reddingsvest verplicht. Het bestuur kan, indien nodig, het reglement te 
alle tijde aanpassen aan de noden van de “plas”.  
Inschrijvingsdagen tussen 11u en 12u30 zaterdag 20/1/2018 zondag 4/2/2018 of 
overschrijven op nr. BE72 9730 5848 9216 met vermelding van naam en voornaam.  
Wie betaalt via overschrijving is ook automatisch akkoord met het hengelreglement.  
Het gestort lidgeld moet voor 1 maart op de rekening staan. Wie niet betaald heeft voor 1 
maart kan worden vervangen.  
Verantwoordelijke: Patrick Lamote / 0477/221044 / lamote.patrick@gmail.com 
 


