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              reglement DIKKEBUSVIJVER IEPER 

Het bekomen van een jaarvergunning of een dagticket om te vissen op 
Dikkebusvijver Ieper: 

Alle vissers betalen 100 euro voor een jaarvergunning ( Sportvisserij Vlaanderen                   
-lidmaatschap inclusief, dit omvat een allesomvattende hengelsportverzekering voor 
tal van risico’s tijdens en als gevolg van het hengelen en ons ledentijdschrift 
Hengelsport) 

Een dagvergunning kan bekomen worden aan de ticketautomaat aan 5 euro per 
dag. 

Een jaarvergunning voor jeugdleden bedraagt: 

<14 jaar: 25 euro 

14-18 jaar: 50 euro 

De visvangst met jaarvergunning of dagticket is toegelaten gans het jaar van twee 
uur voor zonsopgang tot en met twee uur na zonsondergang. 

Voor nachtvissen op paling is een extra jaarvergunning nodig van 50 euro (totaal = 
150 euro). 

Nachtvissen op karper is enkel toegestaan voor leden VBK (Vereniging van 
Belgische Karpervissers: karperfederatie aangesloten bij Sportvisserij 
Vlaanderen ) die jaarvergunning hebben (zie ook Art. 1.3). 

Alle hengelsportdisciplines zijn toegelaten.  

Het is vereist dat elke jaarvergunninghouder de bijlage van dit reglement 
afprint, invult, ondertekent en opstuurt naar het  Sportvisserij Vlaanderen - 
secretariaat op onderstaande coördinaten.   

 Sportvisserij Vlaanderen, Astridlaan 30, 8370 Blankenberge. 
De vergunningsbijdrage kan worden gestort op V.V.H.V. rekeningnummer 
IBAN=BE11 7755 3767 3748 + BIC=GKCC BE BB.  
Als vermelding : Dikkebusvijver, naam, adres, geboortedatum. 
Na ontvangst bijlage en betaling wordt de vergunning opgestuurd.  

BASISREGLEMENT  

Art. 1.1:  

Alle vissers dienen zich te houden aan het   Sportvisserij Vlaanderen - en 
politiereglement. Opmerkingen en richtlijnen van het  Sportvisserij Vlaanderen -
bestuur,   Sportvisserij Vlaanderen -medewerkers en stewards dienen steeds 
gevolgd te worden. Deze zijn herkenbaar aan hun legitimatiebadge die zij STEEDS 
bijhebben en spontaan tonen. Het  Sportvisserij Vlaanderen -bestuur kan het 
reglement altijd aanpassen. Bij een aanpassing van het reglement zal dat 
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gepubliceerd worden op het uithangbord aan het vijverhuis vooraan de vijver, of 
meegedeeld worden per brief of e-mail. Het verschijnt tevens op de website 
www.sportvisserijvlaanderen.be. 

 

Art. 1.2:  

Iedere vergunninghouder print de bijlage van het reglement af en stuurt het 
document behoorlijk ingevuld en ondertekend naar het  Sportvisserij Vlaanderen                
-secretariaat, gegevens zijn vermeld onderaan het document. Na ontvangst en 
betaling wordt de vergunning opgestuurd.  

Art. 1.3:  

Vissen is enkel toegestaan wanneer je in het bezit bent van een geldige 
jaarvergunning of dagticket. 
 
Nachtvissen op paling is de hele week toegestaan, mits specifieke palingvergunning. 
Er mag met deze vergunning niet op karper worden gevist!!  

Nachtvissen  op karper is enkel toegestaan voor leden VBK (Vereniging van 
Belgische Karpervissers: karperfederatie aangesloten bij Sportvisserij 
Vlaanderen) die een jaarvergunning hebben. Sportvisserij Vlaanderen kan 
uitzondering maken voor karpervissers aangesloten bij West-Vlaams Verbond 
van Lijnvissersmaatschappijen (W.V.L.: federatie aangesloten bij  Sportvisserij 
Vlaanderen ). 
 

Art. 1.4:  

Sancties bij overtredingen tegen dit reglement zullen als volgt worden toegepast:  

- Na een eerste overtreding volgt er een aangetekende waarschuwing van het  
Sportvisserij Vlaanderen - bestuur.              
 
- Na een tweede overtreding volgt er een aangetekend schrijven van het                    
Sportvisserij Vlaanderen - bestuur waarbij de vergunning wordt ingetrokken voor 
een periode van 6 maanden.  
 
- Na een derde overtreding en verdere herhalingen volgt er een steeds 
aangetekend schrijven  van het Sportvisserij Vlaanderen - bestuur waarbij de 
vergunning wordt ingetrokken voor een periode van 1 jaar.  

- Negeren van opmerkingen en richtlijnen van stewards/viswachters: volgt er 
een aangetekend schrijven  van het Sportvisserij Vlaanderen - bestuur en wordt de 
vergunning ingetrokken voor periode van 3 maanden. 

- Elk verbaal of fysiek geweld tegen stewards/viswachters: volgt er een 
aangetekend schrijven  van het  Sportvisserij Vlaanderen - bestuur en wordt de 
vergunning ingetrokken voor alle waters in  Sportvisserij Vlaanderen en V.B.K. 
vzw voor een periode van 3 opeenvolgende jaren.  

http://www.sportvisserijvlaanderen.be/
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- Het opzettelijk vissen zonder vergunning zal steeds politioneel vervolgd 
worden. 

 

Art. 1.5:  

 Sportvisserij Vlaanderen aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de daden van de 
vergunninghouders (of personen die hen vergezellen) of andere houders van het 
oeverrecht. Indien de aansprakelijkheid van Sportvisserij Vlaanderen wordt 
weerhouden omwille van daden of handelingen gesteld door de hoger vermelde 
personen, zal de vereniging de uitgaven en kosten ingevolge die aansprakelijkheid 
terugvorderen van die personen.  

Art. 1.6: 

Ieder die door woorden of daden de vereniging benadeelt of schade toebrengt kan 
door het bestuur worden berispt. Herhaling zal leiden tot uitsluiting.  

Art. 1.7:  

Het is ten strengste verboden elke vorm van vuilnis achter te laten of in het water te 
gooien. Vuilnis op de hengelplaats dient op voorhand verwijderd te worden, zo niet 
wordt dit geacht afkomstig te zijn van de hengelaar zelf. Alle vuilnis dient mee naar 
huis te worden genomen! Ook sigarettenpeuken vallen onder de categorie ‘vuilnis’. 
We houden samen het water en de oevers rein.  

Art. 1.8:  

Maken van kampvuur en/of barbecue is ten strengste verboden.  

Art. 1.9 

Zwemmen is ten strengste verboden!  

Art. 1. 10 

Als beschutting aan de waterkant zijn enkel paraplu’s in schutkleuren of karperbivvies 
toegestaan. De beschutting moet steeds langs minstens één zijde geopend zijn. Alle 
andere vormen van beschutting (in het bijzonder tenten met grondzeil) zijn verboden. 
Campers en caravans zijn verboden.  
 

Art. 1.11:  

De tijdsduur voor het behandelen en/of bewaren van vissen moeten tot een absoluut 
minimum beperkt worden.  

De behandeling van karper (Cyprinus carpio) gebeurt onder de volgende 
voorwaarden.  

1) Iedere karpervisser dient in het bezit te zijn van een onthaakmat, die voldoende 
stevig en dik is om de vis te beschermen. Alle handelingen met een gevangen karper 
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dienen op of boven deze mat te gebeuren. De mat is voldoende bevochtigd alvorens 
er een karper op te leggen.  

2) Iedere karpervisser dient in het bezit te zijn van een speciale nylonzak als hij de 
vangst wil zakken. Geen ander type zak mag hiervoor gebruikt worden. Bovendien 
mag elke bewaarzak slechts 1 karper bevatten.  

3) Elke karpervisser moet ook in het bezit zijn van een ruime karperweegzak, geen 
ander type mag hiervoor worden gebruikt.  

4) Het transport van een karper van of naar het water moet steeds gebeuren met 
behulp van de onthaakmat of weegzak. De karper dient steeds in de bewaarzak of 
weegmat gehouden te worden om afglijden te vermijden.  

5) Het terugzetten van de vis gebeurt in voldoende diep water. De hengelaar kijkt 
steeds na of de vis op eigen kracht kan wegzwemmen.  

Art. 1.12:  

Het is verboden montages of technieken te gebruiken waarbij tijdens het vissen, 
tijdens de dril, bij het landen van de vis of na lijnbreuk de vis in gevaar komt.  

Art. 1.13:  

Het landen van de vis dient te gebeuren met een voldoende groot landingsnet. Voor 
roofvis is de kieuwgreep toegestaan.  

Art. 1.14: 

De handlijn of werphengel mag men niet gebruiken als visharpoen. 

Art. 1.15:  

Het is enkel toegestaan te hengelen met de handlijn of werphengel. Alle andere 
vistuigen zoals werpnet, sleepnet, schepnet, fuiken, grondlijn ‘kordeel’, pik- of 
bootshaak (gaffel) zijn verboden 

Art. 1.16:  
 
Het gebruik van een leefnet is enkel toegestaan bij hengelwedstrijden of activiteiten 
onder supervisie en goedkeuring van  Sportvisserij Vlaanderen    
 
Art. 1.17:  

Het gebruik van telegeleide boten is toegestaan, alle andere vaartuigen om te 
hengelen zijn verboden op het water. Het gebruik van telegeleide boten mag geen 
hinder veroorzaken voor andere hengelaars en andere waterrecreanten. 

Art. 1.18:  

Er kan enkel gevist worden met hengels vanaf de kant. De hengels mogen niet 
onbeheerd achtergelaten worden. Het maximum aantal hengels wordt beschreven in 
het specifiek reglement.  



 

DIKKEBUS NL 2016 Pagina 5 
 

Art. 1.19:  

Er bestaan geen vaste stekken: wie eerst komt, eerst vist.  

 

 

Art. 1.20:  

Het is mogelijk dat Sportvisserij Vlaanderen een jeugdactie, wedstrijd of ander 
evenement organiseert. De plaats die hiervoor nodig is zal vrijgehouden worden, op 
dat moment is hengelen tijdelijk niet mogelijk in die zone. Dit zal tijdig 
gecommuniceerd worden met de hengelaars. 

Art. 1.21:  

Het is ten strengste verboden veranderingen aan te brengen aan de oevers. De 
aanwezige fauna en flora moet altijd gerespecteerd worden.  

Art. 1.22:  

Het is verboden eender welke vissoort of andere flora en fauna uit te zetten zonder 
nadrukkelijke toestemming van Sportvisserij Vlaanderen. De visuitzetting gebeuren 
steeds door Sportvisserij Vlaanderen na grondige analyse van het visbestand. 
 
Art. 1.23:  

Het is niet toegelaten aan de leden om op eigen verantwoordelijkheid met hun 
voertuig tot aan de visstek te rijden of aan de visstek te parkeren tijdens het 
hengelen. De voertuigen dienen vooraan geparkeerd te worden en mogen geen 
belemmering vormen voor andere hengelaars of doorgang versperren voor andere 
watergebruikers.  

Art. 1.24:  

- Een bedenkelijke gezondheidstoestand van vissen, watervervuiling of iedere andere 
situatie die een dringend ingrijpen rechtvaardigt, dient altijd gemeld te worden aan 
het  Sportvisserij Vlaanderen secretariaat en aan de milieudienst van stad Ieper. 

Art. 1.25:  

Overmatig alcoholische drank nuttigen en/of drugsmisbruik gaan niet samen met 
vissen.  

 
Art. 1.26:  

Onvoorziene gevallen die noch in de statuten noch in dit reglement voorkomen, 
zullen door het bestuur van  Sportvisserij Vlaanderen beslecht worden.  
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SPECIFIEK REGLEMENT  

Art. 2.1: 

Per visser mogen maximaal 3 hengels gebruikt worden.  

Art. 2.2:  

De visvangst met jaarvergunning of dagticket is toegelaten gans het jaar van twee 
uur voor zonsopgang tot en met twee uur na zonsondergang. De 
jaarvergunningen zijn geldig van 1 januari tot 31 december. De dagvergunningen zijn 
geldig voor de dag waarop ze zijn uitgegeven. 
 
Art. 2.3:  

Er geldt een totaal meeneemverbod van eender welke vissoort met uitzondering 
van paling (Anguilla anguilla) die de maat van 25 cm overschrijdt. Ook het ontrekken 
van andere fauna of flora soorten is verboden. 

Art. 2.4:  

Het gebruik van een leefnet is verboden. Het peurnet is toegelaten. 
 
Art. 2.5:  

Het gebruik van gekleurde en/of met toegevoegde stoffen behandelde maden is 
verboden. 

Art. 2.6:  

Het is enkel toegestaan te hengelen met de handlijn voorzien van één vishaak. 
Enkel als de totale lengte van de haak kleiner is dan 2 cm mag haak met weerhaak 
gebruikt worden.  

Art. 2.7:  

Bij het gebruik van werphengel voorzien van haken groter dan 2 cm is het verplicht 
om te vissen met haken zonder weerhaak of met haken waarvan de weerhaak 
plat geknepen is.  

Art. 2.8: 

Het is enkel toegestaan met dode aasvissen te vissen. Het gebruik van levende 
aasvissen is ten allen tijde verboden. 

Art. 2.9: 
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De afstand tussen de uiterste hengels (max. 3), bediend door en vergund voor 
eenzelfde hengelaar, mag (gemeten langs de oeverlijn) hoogstens 10 m bedragen. 
 
Art. 2.10: 
Het is verboden te vissen van op het terras van het Vijverhuis Dikkebusvijver 
en in de watersportzone Dikkebusvijver, zoals op het terrein aangeduid.  
 
BIJZONDER BEPALINGEN VAN TOEPASSING OP NACHTVISSERIJ. 

 

Art. 3.1 
 
Onder nachtvissen wordt verstaan de tijdsspanne tussen 2 uur na zonsondergang en 
2 uur voor zonsopgang. 
 
Art. 3.2 
Nachtvissen is enkel toegelaten op karper en paling. Gebruik van kunstaas groter 
dan 2 cm is verboden. Bij nachtvissen op paling mogen enkel  wormen of dode 
aasvisjes van kleiner dan 5 cm als aas gebruikt worden. 
 
Art. 3.3 
 
Het nachtvissen mag geen aanleiding geven tot geluid- of lichtoverlast. 
 
Art. 3.4 
Nachtvissen onder de 16 jaar in enkel toegestaan onder begeleiding van een 
meerderjarige jaarvergunninghouder. 
 
Art. 3.5:  

Het zakken van een vis: kijk uit met stenen of uitsteeksels waarbij de karperzak kan 
komen vast te zitten. Hang deze niet tussen de planten. Het is verplicht een marker 
aan de bewaarzak vast te maken. (vb. H-blokmarker met voldoende draad )  

Art. 3.6 

Nachtvissen op karper is enkel voorbehouden voor jaarvergunninghouders die lid zijn 
van Vereniging van Belgische Karpervissers (zie ook Art. 1.3), dagtickethouders 
worden niet toegelaten te nachtvissen. 

De Vereniging van Belgische Karpervissers zal via stewards zorgen voor 
sociale controle tijdens het nachtvissen. 

CONTACTGEGEVENS : 
 
Astridlaan 30   
8370 BLANKENBERGE   
info@sportvisserijvlaanderen.be 
050/41 40 77   
050/42 87 59   
http://www.sportvisserijvlaanderen.be 

 

mailto:info@sportvisserijvlaanderen.be
http://www.sportvisserijvlaanderen.be/
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Stewards 2016:  

Dieter Kinoo   Jelle Vandaele  Ewaut Beddeleem 

Peter Coene  Giovanni Vanhooren Jim Pauwels 

 

Bijlage bij reglement DIKKEBUSVIJVER IEPER voor aanvraag jaarvergunning 

Wij vragen dat elke jaarvergunninghouder deze bijlage van dit reglement afprint, 
invult, ondertekent en opstuurt naar het  Sportvisserij Vlaanderen -secretariaat. 
De vergunningsbijdrage (100 euro) kan worden gestort op  Sportvisserij 
Vlaanderen  rekeningnummer: BE11 7755 3767 3748.  
Als vermelding : Dikkebusvijver, naam, geboortedatum,. 
Na ontvangst bijlage en betaling wordt de vergunning opgestuurd. 

Het tarief wordt jaarlijks toegepast (1 januari – 31 december) ongeacht het tijdstip waarop het visverlof 
werd verkregen. 

 

Ondergetekende verklaart zich akkoord met het reglement:  

Naam: …………………………………………………………………………………  

Adres:  

Straat/nr:……………………………………………………………………………… 

Woonplaats:…………………………………………………………………………  

Postnr: …………… 

 

Geboortedatum: …………… 

Telefoon/GSM: …………… 

E-mail: ……………………………………………………………………………...  

Voor nachtvisserij op karper lidnummer VBK/ Sportvisserij Vlaanderen 
invullen:  

VBK: 01.14.100. . . . . (4 cijfers) 

Datum: ………………………………………  

Handtekening: …………………………………………………………………… 

 

                                                       , Astridlaan 30, 8370 Blankenberge. 
 


