HUISHOUDELIJK REGLEMENT
VLIEGVISSERS MEERHEUVEL VZW

Art. 1
Door toetreding tot de “Vliegvissers Meerheuvel VZW” verbinden de leden zich ertoe onderstaande regels
stipt na te komen. Het niet nakomen van deze regels zal tot sancties leiden en eventueel de uitsluiting van
de vereniging tot gevolg kunnen hebben.
Art. 2
Om gerechtigd te zijn tot vissen op Meerheuvel dient men in het bezit te zijn van een jaar- of
dagvergunning op naam.
Jongeren onder de 18 jaar dienen steeds vergezeld te worden door een volwassen persoon.
Art. 3
De jaarvergunning is strikt persoonlijk en kan niet gedeeld worden met derden.
Art. 4
Het vissen is enkel met de vliegenhengel toegelaten.
Er mag met maximaal één hengel en drie vliegen aan de leader gevist worden. Deze dienen weerhaakloos
te zijn, loodverzwaring door looddraad in de vlieg te verwerken is verboden. Tevens is het gebruik van
lood op de onderlijn niet toegestaan. (drinkwaterreservoir)
Art. 5
Het vliegvissen is toegelaten vanuit een boot, bellyboat of vanaf de oever.
Boot en bellyboot vissers moeten op voldoende afstand van de kantvissers blijven.
Wadend vissen is af te raden omwille van de onstabiele ondergrond.
Bij het vissen vanuit een boot of bellyboat is het dragen van een reddingsvest verplicht.
Verboden met de hengel trollend te vissen.
Verboden te vissen vanaf de aanlegsteiger.
Art. 6
Het is toegelaten om een eigen boot te water te laten.
Het gebruik van ontploffingsmotoren is verboden. Enkel elektromotoren, gevoed door een gesloten (gel)
batterij, en het gebruik van roeispanen is toegestaan.
Art. 7
Houders van een dagvergunning vissen “Catch and release”
Er is een vangstlimiet van 15 forellen per visbeurt per dag.
Er mag slechts één regenboogforel per visbeurt van het water ontnomen worden. Al de andere vissen
dienen onmiddellijk en op een weidelijke manier terug in het water worden gezet. Bruine forellen en
meerforellen dienen te allen tijde te worden teruggeplaatst in het water.

Art. 8
Buiten kunstvliegen mag geen enkele andere vorm van aas worden gebruikt. Deze vliegen mogen
maximaal op een haakgrootte 8 gebonden zijn en mogen de totale lengte van 10 cm niet overschrijden.
Art. 9
Het is eveneens te allen tijde verboden om lokvoer onder welke vorm dan ook te gebruiken.
Art. 10
De vliegvisser verbindt zich ertoe te handelen in het belang van flora en fauna. Hij zal er op letten geen
afval zoals visdraad, blikjes, sigarettenpeuken, flessen, aluminiumfolie enz… op de oevers achter te laten.
Art. 11
Het vissen is in de wintertijd van zonsopgang tot zonsondergang en gedurende de zomertijd van
zonsopgang tot één uur na zonsondergang.
Art. 12
Voertuigen dienen op de daartoe voorziene parking te worden geplaatst evenals de boottrailers na het te
water laten van de boot of bellyboat.
Art. 13
Elke vliegvisser is verplicht om op vraag van een aangestelde controleur om naar de oever te komen en
zijn vergunning voor te leggen. Hij zal ook handelen naar de richtlijnen die deze hem eventueel oplegt.
Art. 14
Het is niet toegelaten om de oevers als camping te gebruiken. Het opzetten van tentjes om eventueel te
overnachten is ten strengste verboden.
Art. 15
De bermen mogen niet gebruikt worden als speel- of ligweide.
Art. 16
Voor het begin van elke visbeurt zal deel 1 van de vergunning in de daartoe bestemde brievenbus
gedeponeerd worden. Na het beëindigen van elke visbeurt zal deel 2 van de vergunning ingevuld worden,
met vermelding van het aantal gevangen vissen, meegenomen vis en in de daartoe bestemde brievenbus
gedeponeerd worden.
Art. 17
De sancties opgelegd door het bestuur zijn eenzijdig en onbetwistbaar. Het bestuur kan te alle tijden het
reglement wijzigen of aanpassen, zonder overleg met leden of derden.
Art. 18
Iedereen neemt deel op eigen verantwoordelijkheid. Schade aan voertuigen en/of verlies van materialen is
op eigen risico.
Art. 19
Het bestuur kan niet aansprakelijk worden gesteld in geval van schade of letsel onder welke vorm dan ook.

