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Deel 1   Huishoudelijk Reglement 

 

Artikel 1  Algemeen 

1.1 De door de wijziging van eigenaar “Cardoen” die de visvijver ter beschikking stelt aan 

“Pennekenvolt vzw”, de omgeving en bijhorende accommodaties, waaronder het 

clublokaal “de kantine”, is in de eerste plaats een onderdeel van de eigendom van 

“Cardoen”. 

1.2 Iedere bezoeker of visser wordt geacht de vijvers, de omliggende installaties,  

terreinen, beplanting te eerbiedigen en onder geen enkel voorwendsel misbruik 

hiervan te maken. Dit geld ook voor de parking. De toegangswegen naar de visvijver 

dienen ten allen tijden vrij te zijn. Ieder misbruik of aangerichte schade zal leiden tot 

uitsluiting en financiële vergoeding van de aangerichte schade. 

1.3 Het betreden van de accommodatie van Pennekenvolt gebeurt op eigen risico. Noch 

Pennekenvolt vzw, noch Cardoen kunnen aansprakelijk gesteld worden in geval van 

ongeluk of schade onder welke vorm dan ook. 

1.4 Bij werken aan en rond de visvijver door de putwachters of werklieden dient men ten 

aller tijde van zijn visplaats af te gaan. Dit kan zijn kortstondig bij het afrijden van het  

gras of langdurig tijdens winterwerken. Dit zal steeds aangegeven worden en er zal 

altijd getracht worden één of meerdere zijde van de visvijver te vrijwaren zodat er 

steeds kan gevist worden. 

1.5 Het is ten strengste verboden: 

a. De terreinen van de Cardoen te betreden, of zich buiten de afgebakende zone van 

de visvijver te begeven. 

b. Te fietsen of met de brommer te rijden op het terrein rond de visvijver en de 

kantine. Er is een staanplaats voorzien voor fietsen en brommers, bij het binnen 

rijden rechts naast de BBQ 

c. Het gebruik van Tele-geleide vaartuigen of toestellen 

d. Te vissen op de vijver zonder geldige viskaart van Pennekenvolt 

e. Zich te begeven op de afgesloten dijk, de watervangen en de waterlozingsplaatsen 

f. Te zwemmen of te duiken 

1.6  Pennekenvolt vzw, noch Cardoen kunnen aansprakelijk gesteld worden voor; 

➢ Schade aan vismateriaal of dergelijke, toegebracht door een medevisser of 

toeschouwer. De schaderegeling dient onderling geregeld. 

➢ Diefstal op de terreinen of ter beschikking gestelde accommodatie. 
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1.7 Honden aan de vijver. Personen die vergezeld zijn van een hond dienen te zorgen dat 

deze de aanwezige vissers, bezoekers van de visvijver niet hinderen.  

Wat is een hinderlijke hond ?  

Dit wordt bepaald door de aanwezige bestuursleden. Op een eenvoudig verzoek van 

één der bestuursleden dient de bewuste hond ogenblikkelijk aan de leiband gelegd te 

worden. 

Hondenpoep onmiddellijk verwijderen. 

 

1.8 Personen die de orde verstoren of onzedelijk gedrag vertonen zullen verzocht worden 

het terrein te verlaten, al dan niet onder politie begeleiding. 

 

1.9 De sanitaire installaties dienen proper achtergelaten te worden. 

 De nodige hygiëne dient in acht genomen te worden. 

Wij zorgen voor papier en zeep, U zorgt ervoor dat de volgende bezoeker er ook 

comfortabel zijn behoefte kan doen. 

Bij vaststelling van inbreuk; 

➢ vervuiling van … door …, 

➢ misbruik maken van het toiletpapier of zeep, 

➢ of andere minder leuke zaken 

zal het bestuur bepaalde maatregelen dienen te treffen tegen de overtreder. 

 

 1.10 Het is niet toegestaan om glazen pinten of glazen flessen mee te nemen aan de vijver. 

Hiervoor zijn er in de club dranken in pvc flesjes of in blik verkrijgbaar. 

 Bij het verlaten van de vijver, terras of kantine steeds het leeg goed terugbrengen naar 

de toog. Afval dient in de vuilnisbak gedeponeerd te worden, zodat de tafels 

opgeruimd achtergelaten worden. 

 Stoelen en tafels van het terras of uit de kantine mogen niet meegenomen worden naar 

de vijver. 

 

1.11 De kantine is normaal toegankelijk op volgende dagen; 

 - Maandag Gesloten 

 - Dinsdag van 09.00  tot 20.00 

 - Woensdag van  10.00  tot 19.00  

 - Donderdag Gesloten Juli en Augustus open van 13.00 tot 21.00 

 - Vrijdag van 10.00 tot 21.00 | van 11.00 tot 20.00 

 - Zaterdag van 09.00 tot 21.00 | van 11.00 tot 20.00 

 - Zondag van  10.00 tot 21.00 | van 11.00 tot 20.00 

 De kantine is open 2 uur voor de aanvang van een wedstrijd 

 Als er minder dan 10 mensen zijn kan de kantine vroeger afsluiten. 

 Als er meer mensen aanwezig zijn op het sluitingsuur kan het kantine personeel 

beslissen om langer open te houden. 

 Wijzigingen aan de openingsuren zullen 1 week op voorhand uithangen.  
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Deel 2    Vis Reglement 

 

Artikel 2-A Vissen  Vrijetijd 

2A.1 Om te mogen vissen dient men houder te zijn van een geldige viskaart die men steeds 

bij heeft aan de vijver. Op verzoek van een bestuurslid of putwachter dient de kaart 

getoond. Uitzondering op deze regel zijn open wedstrijden die door het bestuur erkend 

zijn of wedstijden van personen, groepen of verenigingen die de visvijver afhuren.  

Een viskaart kan aangevraagd worden in de kantine, de aanvrager dient zijn 

identiteitskaart voor te leggen. Het bestuur beslist over de aanvaarding van de leden. 

De viskaart is op naam en kan niet doorgegeven worden.  

Wie vist zonder viskaart zal verzocht worden om onmiddellijk het vissen te stoppen, 

zich in regel te stellen wat betreft de viskaart of de vijver te verlaten. Bij weigering 

behoud de raad van bestuur zich het recht toe PV te laten opstellen door de politie voor 

stroperij, met alle nare gevolgen voor de overtreder. 

Kostprijs van een viskaart per kalenderjaar bedraagt; 

➢ Visser:         €   75.00 

➢ Junior: (= tot het jaar waarin men de leeftijd van 17jaar bereikt) €   25.00 

➢ Steunkaart:        €   15.00 

➢ Clubwedstrijdvisser: ( apart klassement voor 8 wedstrijden)        + €   30.00 

Men kan vanaf november een nieuwe viskaart aanvragen, voor wedstrijdvissers dient 

dit te gebeuren voor 1 februari.  

De nieuwe viskaart is geldig vanaf de infovergadering. 

Er mag met twee “stokken” gevist worden, elk voorzien van één enkele haak. Onder 

stok verstaan we één vaste hengel of één werphengel. 

 In de vaste stok mag men met een rekker werken, 

➢ Ofwel dient de rekker vast gemonteerd in de stok en niet langer dan de 2 eerste 

lijndelen,  

➢ Ofwel met een “pulling kit” zodat de rekker aan de buitenzijde van de stok 

bewerkbaar is. (niet toegelaten bij wedstrijden) 

Men mag het ganse jaar door vissen. 

 Het is het verplicht om te vissen met haken zonder weerhaak. 

 Karper vissers met werphengel mogen een haak gebruiken met micro weerhaak. 

Men kan aanvangen met vissen een 1/2uur na  zonsopgang tot 1/2uur voor 

zonsondergang.  

2A.2 Kinderen onder de 12 jaar mogen niet vissen zonder begeleiding van een volwassene. 

De volwassene dient over de nodige vaardigheden te beschikken om de jongere te 

helpen. 
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2A.3 Er zijn voldoende vuilbakken aanwezig op het terrein, gespreid rond het viswater. Laat 

uw vuil zoals lege verpakkingen, visdraad, kapot materiaal en dergelijke in deze 

vuilbakken. Levend  en dood voer, lokaas en korrels dienen in de vijver gegooid te 

worden. Mogen zeker niet in de vuilzakken, dit om vliegen en andere ongewenste 

dieren op afstand te houden. Bij niet naleven van dit punt kan bij overtreding hiervan  

tot uitsluiting van de club leiden. 

2A.4 Bij onweer dient het vissen onmiddellijk gestaakt, dit wordt ook aangegeven via ons 

start/stop signaal. Alle lijnen dienen uit het water gehaald te worden en alle stokken 

moeten op de grond gelegd worden. Regenschermen dienen dichtgemaakt of 

neergelegd te worden, om te voorkomen dat ze door de wind in de vijver 

terechtkomen. De visser dient zich zo vlug mogelijk van de visvijver te verwijderen 

om te schuilen op een veilige plek of in de kantine. Als het onweer voorbij is zal U 

terug naar uw plaats kunnen gaan en starten met vissen na het start/stop signaal. 

2A.5 Fotograferen van de gevangen vis mag als er voldaan is aan volgende punten; 

➢ De vis dient op de grond gehouden te worden, in het schepnet of op een natte 

karpermat.  

➢ De vis steeds met natte handen behandelen, 

➢ De vis zo kort mogelijk uit het water houden. 

2A.6 Opgeviste stenen mogen niet op de oever achtergelaten worden, dit om problemen met 

de grasmaaier en/of andere machines te voorkomen. De opgeviste stenen moeten terug 

in de vijver gedeponeerd worden zo dicht mogelijk bij de kant. 

2A.7 Het is verplicht: 

➢ Alle aangeslagen (gevangen) vissen te scheppen, het schepnet dient in afmeting 

aangepast te zijn aan de verwachte vangst en is vervaardigd uit fijnmazig nylon 

met mazen van max. 1cm. 

➢ Een onthakingsemmer te gebruiken, deze dient minstens 3/4 gevuld te zijn met 

vijverwater, bij het onthaken mag enkel de kop boven water worden gehaald. De 

onthakingsemmer heeft volgende  afmetingen, min. Opening 35cm en min. Hoogte 

van 25cm. Kleinere emmers zijn niet toegelaten. 

➢ De vis steeds met natte handen behandelen. 

➢ Onmiddellijk na de vangst de vis onthaken, dit met daarvoor aangepaste tools. Het  

onthaken van een gevangen vis dient steeds met de nodige zorg te gebeuren ter 

bescherming van het visbestand. Indien de haak te diep zit dient de lijn 

doorgesneden te worden. Het welzijn van de vis is prioritair. 

➢ Voor het terugzetten van de vis gebruik te maken van het schepnet. 

➢ Bij wedstrijden, de gevangen vissen in een leefnet te zetten, dit gebeurd met de 

kop van de vis omlaag en van een maximum hoogte van 30cm. 

➢ Nadat men de vis heeft teruggezet of nadat de gevangen vis in het leefnet zit, dan 

pas mag men de hengel terug in het water brengen om verder te vissen. 

➢ De lijnen uit het water te halen als de visser zich van zijn plaats verwijdert, met 

uitzondering van een snelle plasstop of voor het vissen op roofvis.  
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2A.8 Het is verboden; 

➢ Gebruik te maken van buldo’s. 

➢ Dobbers + loodvulling (geepdobbers) te gebruiken bij het karper vissen met de 

werphengel. 

➢ Te vissen aan de oppervlakte met broodkorst en of boilies. 

➢ Te vissen tussen de wedstrijdvissers op de voorbehouden plaatsen, de wedstrijden 

hebben voorrang op vrije visserij.  

➢ Te vissen bij te lage waterstand (peil -0,75m) 

➢ Te vissen met zee-haken. 

➢ Andere vissers te hinderen. Alle vissers dienen elkaar ten allen tijde te respecteren. 

➢ Gebruik te maken van producten die de vis schaden. 

➢ Bij vriesweer te vissen als de vijver ½ is dichtgevroren. 

➢ Bij vriesweer een opening te maken in het ijs. 

➢ De vis bij ogen of kieuwen vast te nemen. 

➢ De haak uit de keel of lippen te trekken 

➢ De vis in het water of leefnet te gooien 

➢ De vis ruw behandelen zodat deze gekwetst raakt 

➢ De gevangen vis op een abnormale ruwe manier binnen te halen. 

➢ Om te vissen na zonsondergang, eveneens geld dit voor nachtvissen. Bij 

overtreding wordt dit aanzien als stropen. 

➢ Te vissen bij visuitzetting (wordt op voorhand bekend gemaakt) 

2A.9 Aas & Voeder 

Onder  voederen verstaan we “iets” in het water gooien ter hoogte van de visplaats. 

2A.9.1 Het is toegelaten: 

➢ Te Voederen met; 

- Alle in de handel verkrijgbare voeders, 

- Zelf samengestelde voeders op basis van in de handel zijnde producten welke 

biologisch afbreekbaar zijn, 

- Witte maden, verpopte maden (casters) 

- Maïs  

- Boilies, zelf gemaakte of uit de handel 

➢ Te Vissen met: 

- Witte maden, casters, stokmaden, rietmaden 

- Macaroni 

- Geconserveerde granen/zaden zoals maïs 

- Regenwormen (pieren) 

- Korrels 

- Muggenlarven (vers de vase) 

- Kunststof  producten 

- Boilies op of tegen de bodem  

➢ Gebruik te maken van een korfje of katapult voor het voer op de gewenste plaats te 

brengen. 

 



PENNEKENVOLT vzw  Uitgiftedatum 

Identificatie: 4498/93 Reglement 01-01-2020 

 

 

- 6 - 

 

2A.9.2 Het is verboden: 

➢ Gebruik te maken van Tele-geleide vaartuigen voor het voederen of te vissen. 

➢ Te Voederen met; 

- Gehakte of geknipte pieren, 

- Vers-de-vase, 

- Tubifex,  

- Rode maden, 

- Mosselen, 

- Expanders en of pellets, 

- Deegbolletje deegballetje, 

- Korrels – andere dan dewelke ter beschikking gesteld door pennekenvolt, 

- Gekookte granen/zaden zoals; kemp – hennep, kikkererwten 

- Ongekookte granen en zaden zoals: maïs, pinda noten, kikkererwten, tijger 

noten 

➢ Te Vissen met: 

- Rode maden, 

- Mosselen, 

- Expanders en of pellets, 

- Deegballetje, 

- Korrels – andere dan dewelke ter beschikking gesteld door pennekenvolt, 

- Gekookte in de handel gekochte granen en zaden zoals; kemp – hennep, 

kikkererwten  

- Ongekookte granen en zaden, 

- Boilies, drijvend aangeboden, aan of op het wateroppervlak. 
- Boilies, op halve diepte aangeboden. 
- Boilies, via schuiflood aangeboden op halve diepte of onder het 

wateroppervlak. 
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Artikel 2-B Vissen  Wedstrijd 

 Er zijn 5 type wedstrijden: 

1. Clubkampioenschap  afgekort   “KG” 

2. Gesloten wedstrijden        “G” 

3. Open wedstrijden        “O” 

4. Karper wedstrijden   is een open wedstrijd      

5. Dames & Jongeren wedstrijd  is een open wedstrijd 

 

KG : Is steeds een gesloten wedstrijd, enkel clubleden kunnen hier aan deelnemen. 

Voor deelname dient men voor 1 februari in te schrijven. Het inschrijvingsgeld 

bedraagt € 30 voor al deze wedstrijden.  

G : Is een gesloten wedstrijd. Voor deelname dient men in het bezit te zijn van een 

geldige viskaart van Pennekenvolt. Het inschrijvingsgeld is € 5/wedstrijd  voor 

dinsdag vissen en € 6/wedstrijd voor zaterdag 

 Het is verplicht om uw naam in DRUKLETTERS op te geven op de 

inschrijvingslijst alsook uw  kaartnummer.   

 Inschrijven mits betaling kan tot ½ uur voor het begin van de wedstrijd, vissers 

die niet tijdig hebben betaald kunnen door het bestuur geweigerd worden voor 

deelname voor bewuste wedstrijd. Wanneer een visser het nalaat zich af te 

melden bij niet deelname (dient eveneens een ½ uur voor aanvang van de 

betreffende wedstrijd te gebeuren) dient hij/zij het inschrijvingsgeld voor die 

wedstrijd toch te voldoen, dit bij de eerstvolgende wedstrijd. 

O : Is steeds een open wedstrijd. Voor deelname dient men niet in het bezit te zijn 

van een geldige viskaart van Pennekenvolt. Het bestuur houdt zich het recht toe 

om deelnemers te weigeren. Het inschrijvingsgeld is voor leden € 6/wedstrijd 

en voor niet leden € 11/wedstrijd, voor een marathon wedstrijd is het 

inschrijvingsgeld voor leden € 8/wedstrijd en voor niet leden € 13/wedstijd. 

Inschrijven kan tot daags voor de wedstrijd 18.00 uur. in DRUKLETTERS. 

Deelnemers die niet over een viskaart van Pennekenvolt beschikken betalen 

boven op het normale wedstrijdgeld een toeslag van 5,00 euro. Bij deelname 

aan een open wedstrijd gelden de reglementen van Pennekenvolt en deze 

dienen nageleefd te worden.   

 Deelnemers kunnen betalen tot een ½ uur voor het begin van de wedstrijd, 

vissers die niet tijdig hebben betaald kunnen door het bestuur geweigerd 

worden voor deelname voor bewuste wedstrijd. Wanneer een visser het nalaat 

zich af te melden bij niet deelname (dient eveneens een ½ uur voor aanvang 

van de betreffende wedstrijd te gebeuren) dient hij/zij het inschrijvingsgeld 

voor die wedstrijd toch te voldoen, dit bij de eerstvolgende wedstrijd. 

 Er worden geen reserveplaatsen voorzien. 

 Bij aanbetaling van de wedstrijd krijgt elke visser een pakje korrels waarmee 

hij mag vissen en of voederen de ganse duur van de wedstrijd.  

Na de wedstrijd dienen de resterende korrels altijd in de vijver geworpen te 

worden. 
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2B.1 Er mag enkel gevist worden met één vaste hengel voorzien van één enkele haak 

zonder weerhaak van maximum haak maat nr.10. (zie voorbeeld in de kantine).  

In de vaste stok mag men met een rekker werken,  

➢ deze dient vast gemonteerd in de stok en niet langer zijn dan de 2 eerste lijndelen, 

➢ het is verboden om met een “pulling kit” te werken, deze dient onbruikbaar 

gemaakt of afgeplakt te worden.   

2B.2 De  lijn mag pas in het water bij het begin van het wedstijdsignaal. 

2B.3 De lengte van de hengel en de draad is vrij, 

Uitzondering hierop is het dinsdagvissen;  

a) Voor de junioren mag de hengellengte maximum 7,00 meter bedragen 

b) Voor de dameswedstrijden mag de hengellengte maximum 7,00 meter bedragen 

c) Voor alle andere  mag de hengellengte vrij maar met maximum 6m draadlengte    

2B.4 Wanneer is een gevangen vis is geldig; 

a) Een aangeslagen vis met het schepnet binnengehaalde = geldig. 

b) Een aangeslagen vis gelost voor de schepnet maar toch geschept = niet geldig. 

c) Bij vislijnbreuk, de vislijn is gebroken maar hangt nog aaneen, de vis binnenhalen met 

de draad en scheppen = geldig.  

d) Bij vislijnbreuk, de vislijn is gebroken en in twee, de vis zwemt met lijnstuk weg, geen 

vis. 

e) Bij vislijnbreuk, de vislijn is gebroken en in twee, de vis blijft ter plaatse, u kan de lijn 

uit het water vissen en via de visdraad binnenhalen en de vis scheppen = niet geldig.  

f) Bij vislijnbreuk, de vislijn is gebroken en in twee, de vis blijft ter plaatse, u kan de lijn 

uit het water vissen en via de rekker binnenhalen en de vis scheppen = niet geldig.  

 

2B.5 Een vis gehaakt tijdens het eindsignaal is nog geldig als deze binnen het 1/2uur geland 

is. Wanneer het eindsignaal stopt, dienen alle lijnen onmiddellijk uit het water te zijn. 

2B.6 Het is toegelaten tijdens de wedstrijd: 

a. Dames, junioren, veteranen of hulpbehoevende (mensen met een ziekte) te 

helpen met het landen van roof- en zware vissen. De helper mag enkel het 

schepnet hanteren maar mag in geen geval de hengel overnemen. De persoon 

die hulp krijgt blijft te allen tijde op zijn plaats. 

 

2B.7 Het is verplicht tijdens de wedstrijd: 

a. Recht voor zich uit te vissen met zijn hengel boven het toegewezen plaats 

nummer. Men mag links en rechts 1,5 m van die denkbeeldige lijn afwijken. 

Of met andere woorden kan men op 1,5 m van zijn plaats nummer tegen de 

kant vissen. Met uitzondering van de visser in de hoek, die mag schuin vissen 

naar de hoek toe. De lijnlengte is beperkt tot 4 lijndelen. 

b. Vanaf een draaddikte van 16/100 wordt gericht karper vissen verondersteld. 

Hierdoor is men verplicht ten allen tijde een in de handel verkrijgbare 

onthakingsmat of karpermat bij te hebben en te gebruiken. 
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2B.8 Het is verboden tijdens de wedstrijd: 

a) Andere vissers te hinderen of te storen tijdens de wedstrijd. Ook bij het landen 

van de gevangen vis moet men vermijden zijn buurman te storen. Onsportief 

gedrag zal tot uitsluiting leiden. Beslissing tot uitsluiting kan genomen worden 

door een bestuurslid of indien er minimum 2 andere deelnemers klacht 

indienen. 

b) Bij het binnenhalen van een karper mag men onder geen beding de visplaats 

verlaten. “visplaats” is de plaats recht voor of op de visbak. 

c) Zijn/haar hengel door te geven aan derden. 

d) Herstellingen te laten uitvoeren door derden (kan enkel tijdens de pauze) 

e) Lijnen te laten monteren door derden. 

f) De lijn in het water te laten bij gebruik van het voederkorfje. 

g) Bewust aasvisjes te vangen en te bewaren voor roofvisserij. 

h) Om de lijn in het water te laten wanneer men zich van zijn plaats verwijderd.  

2B.9 Aas & Voeder Wedstrijd 

2B.9.1 Alle onder “Artikel 2A.9” beschreven punten. 

2B.9.2 Alle toegelaten voer en aas dienen een half uur voor aanvang van de wedstrijd op de 

visplaats aanwezig te zijn. Laatkomers zijn verplicht een bestuurslid uit te nodigen 

voor controle. Indien er tijdens de wedstrijd of pauze, voeder of aas bijgehaald of 

doorgegeven wordt, leidt tot onmiddellijke uitsluiting op deze wedstrijd. 

2B.9.3 Het is toegelaten: 

- Zwaar te voederen gedurende de eerste 5 minuten van elke manche van de 

wedstrijd, begin en einde van deze voederperiode wordt aangegeven door een 

geluidssignaal. 

• 1ste signaal = begin van de manche en begin van de voederperiode. 

• 2de signaal = einde periode zwaar voederen. 

• 3de signaal = einde van de manche  

- Bijvoederen met; 

• Korrels, (zakje van de club, verdeeld over ganse wedstrijd) 

• Maden of casters (maximum ½ liter per wedstrijd uur) 

• Maïs (onbeperkt) 

- Te Vissen met: 

• Korrels, zakje van de club 

2B.9.4 Het is verplicht: 

• Door de club ter beschikking gestelde korrels te verbruiken. Deze dienen ten 

allen tijde in de vijver gedeponeerd te worden. Men kan er mee vissen, het als 

voeder gebruiken of gewoonweg op het einde van de wedstrijd in het water 
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deponeren. Deze korrels bevatten stoffen die het welzijn van de vis ten goede 

komt.    

2B.9.5 Het is Verboden: 

• Door de club ter beschikking gestelde korrels mee te nemen. 
• Bewust te vissen op aasvisjes. 

2B.10 Afweging  Wedstrijd 

- Er mag enkel met de ter beschikking gestelde leefnetten gewerkt worden. 

- Men mag starten met 2 leefnetten op zijn visplaats, uitgezonderd 

koppelwedstrijden deze mogen slecht met 1 leefnet starten. 

- In ieder leefnet dient ten minste 13kg vis te bevatten alvorens men een volgend 

leefnet mag nemen. Dus bij gebruik van meerdere leefnetten mag er slecht één zijn 

met minder gewicht. Voor elk bijkomstig leefnet met minder dan 13kg zal 5kg 

afgetrokken worden. 

- Karper dient in een aparte leefnet geplaatst ook al weegt die geen 13kg, de kleinere 

Kruiskroeskarper die mag samen met andere karpers en Giebels in één net. 

- Een leefnet met meer dan 20kg. Bij overgewicht in het net blijft het gewicht op 

20Kg, het teveel aan vis in dit net mag niet in een ander net of bij een ander net 

met minder gewicht ingebracht worden. Het is en blijft 20kg.  

- Snoek en snoekbaars moeten onmiddellijk worden teruggezet, voor deze 

vangst wordt de visser beloond met 2 kg per vis, de bewuste visser moet dit wel 

bekend maken aan de visser links en rechts van hem. 

- Steur moeten onmiddellijk worden teruggezet en voor deze vangst wordt de 

visser beloond met 4 kg per vis, de bewuste visser moet dit wel bekend maken aan 

de visser links en rechts van hem. 

- Het is niet toegelaten voor de weging; 

• De leefnetten extra nat te maken,  

• Onder te dompelen in de vijver, 

• Te overgieten, 

• Of te verzwaren met ander materiaal dan vis.   

- Indien er een tekort dreigt aan leefnetten kan er een tussentijdse weging gebeuren 

tijdens een pauze. 

- De visser is verplicht, de door hem gevangen vis, voor weging aan te bieden, of 

mits toelating van het bestuur iemand in zijn plaats af te vaardigen om zijn of haar 

vangst te laten wegen. Uitzondering hierop is als de visser om bepaalde redenen 

niet in de mogelijkheid verkeerd om het zelf te doen. 

Bij niet naleven van het reglement zal de gevangen vis worden teruggezet zonder 

weging. 

- Er zullen vissers aangeduid worden om te helpen bij het wegen van de vis. De 

naastliggende vissen zorgt ervoor dat de leefnetten en emmer van deze aangeduide 

visser wordt weggebracht naar het nettenhok. Het aflezen en noteren dient steeds 

door een bestuurslid te gebeuren. Het storen van de weging is niet toegelaten, Bij 

discussie zullen de bestuursleden beslissen. 
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- Iedere visser zal na de weging de door hem gebruikte leefnetten en emmer terug 

naar het overeenkomstige nettenhok terugbrengen alvorens de vijver te verlaten. 

- Bij afwezigheid op de uitreiking van een gewonnen prijs, kan de winnaar deze nog 

bekomen tot 14 dagen na de uitreiking. Iemand anders kan uw prijs niet in 

ontvangst nemen. Niet afgehaalde prijzen binnen deze termijn gaan dan 

automatisch terug naar de club Pennekenvolt. 

2B.11 Puntenverdeling  Clubkampioenschap  Wedstrijd 

- Iedere wedstrijd van het clubkampioenschap behalen de winnaars per sector 1 

punt, de 2de krijgt 2 punten, de 3de  3 punten,  enz. 

- Voor een afgemelde (verontschuldigde) visser geld volgende regeling; deze visser 

wordt niet mee getrokken voor een visplaats en er worden 11 punten achter zijn 

naam genoteerd, deze waarde is verbeterbaar. 

- Voor een niet afgemelde visser die niet komt opdagen zonder een geldige reden 

telt volgende regeling; deze visser is wel meegetrokken voor een visplaats, hij/zij 

bekomt 12 punten achter zijn naam, deze waarde is niet verbeterbaar. 

- Voor een deelnemer die meedoet maar geen vis vangt geld volgende regeling; hij 

krijgt 10 punten achter zijn naam, deze waarde is verbeterbaar. 

- De deelnemer die meedoet en zijn gevangen vis terugzet zonder dat deze gewogen 

wordt hiervoor geld volgende regeling; hij/zij bekomt 12 punten, welke niet 

kunnen verbeterd worden. 

- Om mee te dingen naar de tittel van clubkampioen is het noodzakelijk om van de 8 

geplande wedstrijden er minstens aan 5 deel te nemen. 

- De berekening van de beste visser gaat over 5 van de 8 wedstrijden, dus de 5 beste 

puntresultaten tellen, bij gelijkheid van punten telt het hoogste gewicht van deze 5 

wedstrijden. 

2B.12 Dagprijzen   Clubkampioenschap  Wedstrijd 

- De 1ste, 3de, 5de en laatste met vis van een sector hebben prijs; 

o 1ste   10 € 

o 3de      7 € 

o 5de      5 € 

o Laatste met vis:   3 € 

2B.13 D/J   Dames & Jongeren wedstrijd 

- Volgende beperkingen voor de “Junioren en Vrouwen wedstrijd”; 

➢ Lengte stok beperkt tot 7 meter 

➢ Vissen op half diep is toegestaan, 

➢ Karper telt mee,  

▪ Gericht vissen op karper is niet toegelaten voor de Junioren. 

▪ Voor vrouwen en Junioren vanaf 12 jaar, deze dienen zelf de gevangen vis 

binnen te halen, zonder hulp.  

▪ Voor junioren tot 12 jaar mag er wel geholpen worden. 

- Als een deelnemer, dame of jongere, meedoet in de club competitie kan hij niet 

meedoen of vissen in deze wedstrijd, dit zou oneerlijke concurrentie zijn. 
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2B.14 Dinsdag vissers 

- Het is toegelaten om half diep te vissen. 

 

2B.15 Telefonisch doorgeven van informatie  

- Plaats-nummers van een wedstrijd worden na de trekking niet meer telefonisch 

doorgegeven. 

 

2B.16 Digitaal doorgeven van informatie 

- HET IS VERBODEN om de trekking van een wedstrijd en andere zaken die 

betrekking hebben op de visclub op facebook te plaatsen. 

- Vissers die zaken met betrekking op de visclub toch op facebook plaatsen zullen 

hiervoor gesanctioneerd worden. 
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Artikel 3  Vissen Speciaal 

Artikel 3A  Vissen op Karper 

3A.1 Alle punten onder “Artikel 2-A” zijn van toepassing, 

3A.2 Bijkomend  

- De karper visser dient gebruik te maken van haken met een micro weerhaak. 

- Karper vissers mogen geen gebruik maken van gevlochten visdraad. Dit 

veroorzaakt striemen op het lichaam van de karper, wat weer aanleiding geeft op 

schimmels. 

- De gevangen karper dient onthaakt te worden op een daarvoor speciale karpermat 

(verkrijgbaar in de handel) 

De karpermat dient steeds voor gebruik natgemaakt te worden. 

- Het is verboden te voederen met ongekookte granen en zaden zoals: maïs, pinda 

noten, kikker erwten, tijger noten 

Artikel 3B  Vissen op Roofvis 

3B.1 Alle punten onder “Artikel 2” zijn van toepassing, 

3B.2 De onthakingsemmer is hier niet van toepassing, de vis dient in het schepnet op het 

gras onthaakt te worden. 

3B.3 Er mag het ganse jaar door op roofvis gevist worden, met uitzondering van snoek. Op 

snoek mag er enkel gevist worden van 1 oktober tot 1 maart. Het is verplicht om de 

snoek direct terug in de vijver te zetten. 

3B.4 Bijkomende richtlijnen 

Het is verboden om: 

- Te vissen met een ketting, 

- Het gebruik van kunstaas, enkel toegelaten voor baars, snoek en snoekbaars met 

maximaal 1 dreg. 

Het is verplicht om: 

- Het vissen met een kabeltje is toegestaan, 

- Bij het vissen met kunstaas is de visser verplicht om steeds een schepnet bij zich te 

hebben wanneer hij de vijver rondgaat, het schepnet dient groot genoeg te zijn 

voor de verwachte vangst. 

- Het gebruik van een bekspreider is aangeraden, 

3B.5 Vissen met levend aas; 

- Is het gebruik van één enkel haak met weerhaak toegestaan. 

- Is het gebruik van een dubbele haak zonder weerhaak toegestaan. 

- Het is toegelaten om aasvisjes te vangen, dit met een maximum van 5 stuks. Deze 

mogen enkel op de vijver van “Pennekenvolt” gebruikt worden, ze mogen het terrein 

niet af, zijn er nog over worden deze terug in de vijver gezet.  



PENNEKENVOLT vzw  Uitgiftedatum 

Identificatie: 4498/93 Reglement 01-01-2020 

 

 

- 14 - 

 

Artikel 4  Meenemen van Vis 

1. Vissen die vrij mee te nemen zijn: 
➢ Paling   

2. Vissen die beperkt mogen meegenomen worden: 
➢ Snoekbaars vanaf 50cm maximum 1/dag 

➢ Baars  vanaf 25cm maximum 2/dag 

3. Vissen die verboden zijn om mee te nemen zijn: 
➢ Snoek    

➢ Aasvisjes mogen enkel ter plaatse gebruikt worden zie “Artikel 3B.5” 

➢ Andere vis   

4. Vissen en kreeftachtige die niet mogen terug gezet worden in de vijver, deze mogen 
wel meegenomen worden, dit zijn: 

➢ Meerval    

➢ Zwartbekgrondel  

➢ Krabben    

➢ Rivierkreeft  

Artikel 5  Bezoekende clubs 

1. Alle bezoekende clubs dienen te vissen volgens de reglementen van Pennekenvolt. De 

verantwoordelijken van de bezoekende clubs krijgen bij reservering alle geldende 

reglementen en worden geacht deze na te leven. 

2. Bij niet naleven of in geval van zware overtreding zullen de gepaste maatregelen 

genomen worden en er kan eventueel opgedragen worden het vissen onmiddellijk te 

staken. 

 

Artikel 6  Overtredingen en sancties 

1. Bestuursleden en putwachters zijn bevoegd om op te treden tegen personen die 

inbreuken plegen op de geldende reglementen. 

Iedereen die zich op de terreinen van vzw Pennekenvolt begeeft, als visser of als 

bezoeker, dient zich te schikken naar alle geldende reglementen. 

2. Mogelijke sancties; 

a. Onmiddellijk staken van het vissen 

b. Intrekken van de viskaart 

c. Verwijderen van het terrein. Indien niet vrijwillig onder begeleiding van 

politie. 
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3. Personen die een sanctie hebben opgelopen zullen hiervan een schriftelijke bevestiging 

ontvangen. Op de eerstvolgende vergadering zal deze sanctie besproken worden voor 

eventueel verder gevolg. 

4. Leden welke agressief gedrag vertonen tegenover bestuursleden, putwachters, andere 

vissers en bezoekers zullen onmiddellijke de  terrein van vzw Pennekenvolt dienen te 

verlaten, al dan niet onder politie begeleiding. 

5. Overtredingen die leiden tot uitsluiting aan betreffende wedstrijd; 

a. Bijhalen of doorgeven aan een andere deelnemer van korrels, maden, casters, 

maïs of andere soorten aas en voeder. 

b. Zwaar voederen buiten de voorgestelde eerste 5 minuten van elke manche. 

c. Het niet-naleven van het reglement. 

d. Afwezigheid bij afweging (zie artikel 2B.10) 

e. Hengel doorgeven aan anderen. 

f. Herstellingen of monteren van lijnen laten uitvoeren door derden. 

g. Minimum twee gegronde klachten van andere deelnemers. Na verhoring van 

alle betrokken partijen zal het bestuur eventueel tot uitsluiting overgaan. 

h. Het niet in de vijver werpen van de resterende korrels die door de club ter 

beschikking gesteld zijn. 

6. Overtredingen die leiden tot onmiddellijke uitsluiting als wedstrijdvisser; 

a. Bij herhaling van onder artikel 6 punt 5a, 5b, 5c en 5h. 

b. Onsportief gedrag t.o.v. andere deelnemers of bezoekers. 

c. Herhaaldelijk slecht behandelen van gevangen vissen, ondanks mondelinge 

terechtwijzingen van bestuursleden of putwachter. 

d. Weigeren van controle op voeder, aas of haakgrootte. 

Uitsluiting van een wedstrijd betekend dat de gevangen vis na de wedstrijd wordt 

teruggezet zonder afweging. Deze deelnemer zal beschouwd worden als afwezig. 

Uitsluiting bij een clubkampioenschapswedstrijd zal resulteren in de toekenning van 

12 punten.  

Bij onmiddellijke uitsluiting zal de visser op een rustige manier inpakken en de 

visvijver verlaten zonder andere te storen. Indien deze visser toch heibel maakt kan dit 

leiden tot sancties beschreven in artikel 6 punt 2b en 2c 

Artikel 7  Wijzigingen aan onderhavig reglement 

1. Onderhavig reglement is ten allen tijde vatbaar voor wijzigingen bij beslissing van de 

algemene vergadering. 

 

 


