
De Walvissers Hamont V.Z.W. 

 

Adres:  Rikkaartstraat 14, 3910 Neerpelt 

 

Visvijver: ’t Lo zonder nummer, 3930 Hamont (aan de Kettingbrug) 

 

Ondernemingsnummer: BE 0413.922.358 

 

 

ALGEMEEN REGLEMENT 

 

Als bestuur proberen we het aan onze visvijver voor iedereen zo aangenaam mogelijk te maken en proberen 

we rekening te houden met ieders wensen. Dit is natuurlijk niet altijd mogelijk en wij vragen hiervoor dan ook 

begrip van onze leden. Moest U toch vragen of opmerkingen hebben, aarzel niet ons te contacteren. 

Hieronder het algemeen reglement van onze vijvers: 

1. Ieder lid wordt geacht dit reglement te kennen en stipt na te leven. Controle aangaande 

lidmaatschap en toepassing reglementen is ten alle tijden mogelijk. Het bestuur en eventueel 

aangestelde personen zijn gemachtigd controle uit te voeren betreffende dit reglement. 

 

2. Het is verboden te vissen zonder vergunning. Vergunningen zijn verkrijgbaar in de kantine of bij Triki 

Hengelsport, Nieuwstraat 17, 3930 Hamont. Kostprijs vergunningen: 

a. Jeugdvergunning:  € 20,00 

b. Seniorvergunning:  € 40,00 

c. (Nacht)vergunning:  € 70,00 

d. Dagvergunning:    € 7,00 

e. Dagvergunning Jeugd, tot 16 jaar : € 5,00 

 

3. Honden en eventueel andere dieren dienen aan de leiband gehouden te worden. Uitwerpselen van 

deze dieren dienen door de eigenaar van het dier opgeruimd te worden. 

 

4. De gevangen vis dient altijd geschept te worden (uitz. voorn, baars, pos) en in een emmer met 

voldoende water en met een doorsnede van minimum 40 cm onthaakt te worden, met uitzondering 

van grote karpers. Voor grote karpers is het verplicht gebruik te maken van een onthaakmat. Nadien 

dient de vis voorzichtig terug in het water gezet te worden. Iedere visser dient in het bezit te zijn van 

een onthaakmat, zowel op de kleine als op de grote ring. Onthaakmat EN emmer moeten duidelijk 

zichtbaar zijn tijdens het vissen. 

 

5. Er mag enkel gevist worden met haken zonder weerhaak met een maximum haakmaat van 10. 

D.w.z. dat haakmaten vanaf 10 zijn toegelaten (10, 12, 14, 16 enz.). Weerhaken die bewerkt zijn met 

een tang zijn ten strengste verboden. 

  

6. Er mag maximum met twee lijnen worden gevist. Dit geldt ook ’s nachts. 

  

7. Het gebruik van een leefnet is verboden, uitgezonderd tijdens verenigingswedstrijden. 

  

8. Er is een algemeen vismeeneemverbod op onze wateren, tenzij het bestuur hierover anders zou 

beslissen. 

  



9. Het vissen met een werphengel is op de kleine ring verboden. Hier mag enkel met de vaste stok 

gevist worden. 

 

10. Iedere visser die zijn visplaats verlaat, is verplicht zijn materiaal uit het water te halen. 

11. Alle ongekookte zaden en mogelijk schadelijke producten zijn verboden. Deze kunnen dodelijk zijn 

voor de vis. Verboden te vissen met hondenbrokken, kattenbrokken en vleesproducten. 

 

12. Respecteer vis en natuur en laat uw visplaats netjes achter. Iedereen neemt zijn afval mee naar huis 

en er wordt niets achtergelaten. Gelieve afval zoals lege blikken, plastic zakjes en kapotte lijnen mee 

te nemen en niet te laten rondslingeren. Dit kost maar een kleine moeite en zo blijft het rond en in de 

vijver proper. 

 

13. Het leeggoed van de kantine moet worden teruggebracht. Het is niet de bedoeling dat het bestuur of 

andere personen dit moeten opruimen. Wordt dit niet gedaan en men wordt betrapt, kan er een 

sanctie volgen. 

 

14. Niemand mag met de auto op het terrein, tenzij met toestemming van het bestuur. 

 

15. Gelieve Uw medevissers niet te hinderen. Blijf sportief. 

 

16. Bij het niet naleven van deze reglementen, agressief gedrag, onsportief gedrag of het in diskrediet 

brengen van onze vereniging, kan de vergunning voor onbepaalde tijd ingetrokken worden en kan 

de toegang tot de visvijvers en verenigingskantine voor onbepaalde tijd ontzegd worden.  

 

17. Onze vereniging beoogt op een sportieve en vriendschappelijke manier het vissen op onze wateren 

te beoefenen en te bevorderen. Om deze redenen behoudt het bestuur van de vereniging zich het 

recht voor te beslissen over het aantal leden en over eventuele deelname van personen aan 

activiteiten van onze vereniging. 

 

18. Het bestuur is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen van welke aard dan ook. 

 

19. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur 

 

20. Slapping (helicopter vissen) is verboden. 

 

Met vriendelijke groeten, 

 

Het bestuur De Walvissers Hamont VZW 
 

Website 

 

www.dewalvissershamont.be 

 

E-mail  

 

dewalvissershamont@skynet.be 

Telefoon kantine 

 

+32(0)11/81.20.31 

 

Contactpersoon vereniging 

Triki Peter 

+32(0)473/47.20.84 

http://www.dewalvissershamont.be/
mailto:dewalvissershamont@skynet.be

