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Gedragscode Sportvisserij Vlaanderen 

Inhoud: 

1. Inleiding 

- Kernwaarden 

1. Betrouwbaarheid 

2. Transparantie 

3. Respect 

4. Energiek 

- Kernbegrippen 

1. Integriteit 

2. Wet –en Regelgeving 

3. Medewerkers 

4. Milieu, veiligheid en gezondheid 

5. Leden en (zakelijke) relaties 

6. Strijdigheid van belangen 

7. Maatschappelijke activiteiten 

8. Toepassing 

9. Naleving 

 

2. Gedragscode met betrekking tot begeleiders/initiators 

- Begeleiders/initiators en hun voorbeeldfunctie 

- Omgaan met kritiek 

 

3. Verenigingswerkingen met betrekking tot de natuur 

 

4.  Algemene gedragscode met betrekking tot het hengelen  

- Gebruik van lood  

- Gebruik van een leefnet, bewaarzak en drijvende weegzak 

1. Gebruik van een leefnet 

2. Gebruik van een bewaarzak of drijvende weegzak 
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1. Inleiding 

De erkende sportfederatie Sportvisserij Vlaanderen verwacht en verlangt van 

haar bestuursleden, leden van commissies, werkende- en toegetreden leden, 

dat zij deze gedragscode en overige richtlijnen kennen en toepassen. 

De Sportvisserij Vlaanderen gedragscode is ontleend aan wat in de statuten is 

omschreven en de uitwerking daarvan in het huishoudelijk reglement. 

Een Federatie, club of het aangesloten lid van de federatie Sportvisserij 

Vlaanderen die bij de toepassing van deze gedragscode twijfelt over de te 

kiezen handelwijze, dient tijdig en vóóraf contact op te nemen met één van de 

leden van het bestuur. Het bestuur zal de vraag met de uiterste zorgvuldigheid 

en met alle zorg en respect behandelen.  
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Kernwaarden 

Voor Sportvisserij Vlaanderen en haar medewerkers staan de onderstaande 

vier kernwaarden centraal: 

1. Betrouwbaarheid:  

wij staan voor kwaliteit en kwantiteit zoals omschreven in de visietekst van de 

federatie en voor de integriteit van ons handelen als zodanig daarin. 

2. Transparantie:  

Transparantie gaat over de openheid, zichtbaarheid en de toegankelijkheid 

van onze organisatie. Wij laten altijd zien wie we zijn, waar we voor staan, wat 

we doen en wat onze resultaten zijn.  

3. Respect:  

wij dienen de belangen van onze stakeholders (leden, medewerkers in 

onderlinge samenhang, samenleving als geheel, adverteerders) in alle 

bevoegde facetten. Respect voor onze partners staat hier steeds centraal in.  

4. Energiek:  

wij zijn ambitieus, wij meten ons aan, maar werken ook intensief samen, met 

andere (koepel)organisaties en specialistische groeperingen ten einde onze 

doelstellingen met betrekking tot de doelgroep en de hengelsport in het 

algemeen te realiseren. 

 

 

 

 



  

 

                      www.sportvisserijvlaanderen.be 

 

 

Kernbegrippen 

Hiernaast houden wij enkele kernbegrippen in acht om een kwaliteitsvolle 

service aan te bieden.  

1. Integriteit 

Sportvisserij Vlaanderen voert haar activiteiten uit op een integere en 

betrouwbare wijze, met openheid en respect voor de belangen van degenen 

voor wie zij haar activiteiten uitvoert namelijk; De leden van Sportvisserij 

Vlaanderen, maar ook in het belang van de gehele samenleving als zodanig. 

Integriteit is van essentieel belang voor de activiteiten van Sportvisserij 

Vlaanderen en mag onder geen belang ondergeschikt worden gemaakt aan de 

resultaten. Handelen in strijd met de beginselen van integriteit kan leiden tot 

disciplinaire maatregelen.  

Sportvisserij Vlaanderen tolereert geen fraude, diefstal, verlies door 

roekeloosheid of verspilling en misbruik van posities. Privé gebruik van 

goederen die aan Sportvisserij Vlaanderen toebehoren, is alleen toegestaan 

indien een lid van het bestuur daarmee instemt. 

2. Wet –en Regelgeving 

Sportvisserij Vlaanderen houdt zich aan opgelegde wet- en regelgeving.  

Vooral de wetgeving op het gebied van flora en fauna meer bepaald de wet op 

de riviervisserij voor wat betreft het zoetwater hengelen en alle Belgische en 

Europese beperkingen en regelgevingen betreffende de sportvisserij en meer 

specifiek het Koninklijk Besluit dd 14/08/1989 en het Ministerieel besluit dd 

26/02/2006 zoals opgenomen in het "overzicht van de regelgeving op de 

sportvisserij aan de Belgische kust" uitgegeven door de Vlaamse Overheid, 

Departement Landbouw en Visserij, Dienst Zeevisserij voor het boothengelen 

op zee en het strandhengelen langsheen de Belgische kust, is voor ons 

belangrijk.  
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Aangezien wet- en regelgeving complexe materie is wordt van de 

medewerkers verwacht dat zij bij twijfel contact opnemen met één van de 

leden van het bestuur. 

 

 

3. Medewerkers 

Vanuit het uitgangspunt “vrijwillig doch niet vrijblijvend” wil het bestuur van 

Sportvisserij Vlaanderen een goede en sfeervolle werkomgeving creëren. Dit is 

van toepassing op iedereen die voor korte of langere termijn actief is binnen 

de organisatie van Sportvisserij Vlaanderen. Hierbij wordt ook de mogelijkheid 

geboden zich in het vrijwilligerswerk te ontwikkelen en te ontplooien. Eigen 

kracht en initiatief draagt bij aan het behalen van het verenigingsresultaat. 

Werving van vrijwilligers geschiedt uitsluitend op basis van kwalificaties en 

capaciteiten.  

Noot: Via onze sportverzekering zijn alle leden verzekerd als vrijwillige helpers 
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Daarbij draagt het bestuur zorg voor veilige en gezonde 

arbeidsomstandigheden. Het bestuur vindt goede communicatie met de 

medewerkers essentieel. Zij verwacht van haar medewerkers uiterste discretie 

en respect daar waar het onderwerp van bespreking over personen gaat. 

Bestuurders en vrijwillige helpers krijgen een financiële tegemoetkoming zoals 

is vastgelegd volgens de vrijwilligerswetgeving.  

4. Milieu, veiligheid en gezondheid 

Sportvisserij Vlaanderen werkt met respect voor haar maatschappelijke en 

natuurlijke omgeving. Sportvisserij Vlaanderen vraagt van haar medewerkers 

zich bewust te zijn van potentiële milieueffecten, veroorzaakt door 

onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik van materialen. Milieuvoorschriften 

dienen te worden nagekomen en bewaakt; milieuschade dient onmiddellijk te 

worden gemeld bij het bestuur en naar de respectievelijke verantwoordelijke 

instanties. 

5. Leden en (zakelijke) relaties 

Het bestuur is te allen tijde verantwoording verschuldigd aan haar leden. Zij 

doet dit door volledige transparantie zoals vastgesteld in de statuten en het 

huishoudelijk reglement. Daarnaast staat het ieder individueel lid vrij vragen 

te stellen dan wel ongevraagd advies te geven aan het bestuur. Het bestuur zal 

hier zorgvuldig in handelen. Van het bestuur en haar relaties mag worden 

verwacht dat zij met respect gezamenlijk zullen handelen in het belang van 

elkaar. 

6. Strijdigheid van belangen 

Sportvisserij Vlaanderen staat voor betrouwbare (zakelijke) relaties, wat 

betekent: een solide financiële voorgeschiedenis, heldere zakenpraktijken, 

integer management en het hanteren door de leden en relaties van 

gedragsregels die niet in strijd zijn met die van Sportvisserij Vlaanderen. Alle 

afspraken tussen Sportvisserij Vlaanderen, haar leden en relaties worden 
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schriftelijk vastgelegd. Bestuur en medewerkers van Sportvisserij Vlaanderen 

dienen persoonlijke activiteiten en financiële belangen te mijden die nadelig 

kunnen zijn voor de belangen van Sportvisserij Vlaanderen of die een 

effectieve functievervulling in de weg zouden kunnen staan. 

7. Maatschappelijke activiteiten 

Bestuur en medewerkers krijgen de gelegenheid om actief deel te nemen aan 

maatschappelijke en educatieve programma’s in het kader van de 

doelstellingen van Sportvisserij Vlaanderen. Sportvisserij Vlaanderen verleent 

geen financiële ondersteuning aan politieke partijen of aan hun instituten, 

instellingen of vertegenwoordigers. Incidentele ondersteuning aan de bij haar 

aangesloten verenigingen is in uitzonderlijke gevallen mogelijk. Aan hen 

waarmee gezamenlijke activiteiten worden georganiseerd zal op basis van 

begroting naar ratio worden bijgedragen. 

8. Toepassing 

Deze gedragscode geldt voor het centraal bestuur en de onder haar 

aangesloten federaties en werkgroepen die van kracht zijn. Elke wijziging van 

deze gedragscode of incidentele niet-toepassing daarvan gebeurt niet eerder 

dan na goedkeuring van het bestuur. Deze gedragscode maakt onderdeel uit 

van de statuten en huishoudelijk reglement welke van kracht is na 

toestemming van de leden. 

9. Naleving 

Het bestuur is eindverantwoordelijk voor de naleving van deze gedragscode. 

Het bestuur is belast met de uitvoering en is daarin volledig gemandateerd. 

Het melden van onzorgvuldigheden met betrekking tot de gedragscode, door 

wie dan ook, zal nimmer nadelige gevolgen hebben voor de melder. 

Vastgesteld in de bijzondere algemene ledenvergadering 
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2. Gedragscode met betrekking tot begeleider/initiators  

• De begeleider/initiator moet zorgen voor een omgeving en een sfeer 

waarbinnen de sporter zich veilig voelt. 

• De begeleider/initiator onthoudt zich ervan de sporter te bejegenen op 

een wijze die de sporter in zijn waardigheid aantast, én verder in het privé-

leven van de sporter door te dringen dan nodig is voor het gezamenlijk 

gestelde doel. 

• De begeleider/initiator onthoudt zich van elke vorm van (machts)misbruik 

of seksuele intimidatie tegenover de sporter. 

• Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen de begeleider/initiator 

en de jeugdige sporter tot zestien jaar zijn onder geen beding geoorloofd 

en worden beschouwd als seksueel misbruik. 



  

 

                      www.sportvisserijvlaanderen.be 

 

• De begeleider/initiator mag de sporter niet op een zodanige wijze 

aanraken dat de sporter en/of de begeleider deze aanraking naar redelijke 

verwachting als seksueel of erotisch van aard zal ervaren, zoals doorgaans 

het geval zal zijn bij het doelbewust (doen) aanraken van geslachtsdelen, 

billen en borsten. 

• De begeleider/initiator onthoudt zich van seksueel getinte verbale 

intimiteiten. 

• De begeleider/initiator zal tijdens training(sstages), wedstrijden en reizen 

gereserveerd en met respect omgaan met de sporter en met de ruimte 

waarin de sporter zich bevindt, zoals de kleedkamer of de hotelkamer. 

• De begeleider/initiator heeft de plicht de sporter te beschermen tegen 

schade en (machts)misbruik als gevolg van seksuele intimidatie. Daar waar 

bekend of geregeld is wie de belangen van de (jeugdige) sporter behartigt, 

is de begeleider/initiator verplicht met deze personen of instanties samen 

te werken, opdat zij hun werk goed kunnen uitoefenen. 

• De begeleider/initiator zal de sporter geen (im)materiële vergoedingen 

geven met de kennelijke bedoeling tegenprestaties te vragen. Ook de 

begeleider/initiator aanvaardt geen financiële beloning of geschenken van 

de sporter die in onevenredige verhouding tot de gebruikelijke dan wel 

afgesproken honorering staan. 

• De begeleider/initiator zal er actief op toezien dat deze regels worden 

nageleefd door iedereen die bij de sporter is betrokken. Indien hij gedrag 

signaleert dat niet in overeenstemming is met deze regels zal hij de 

betreffende persoon daarop aanspreken. 

• In die gevallen waarin de gedragsregels niet (direct) voorzien, ligt het 

binnen de verantwoordelijkheid van de begeleider/initiator in de geest 

hiervan te handelen. 

Noot: Neem in geval van overschrijdend gedrag contact op met onze coördinator, aanspreekpunt integriteit 
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Begeleiders/initiators met betrekking tot hun voorbeeldfunctie 

Begeleiders, initiators dienen te allen tijde te handelen naar hun 

voorbeeldfunctie. Kinderen zijn erg beïnvloedbaar. Zij kijken naar volwassenen 

zodat ze het gedrag en de gewoontes van de volwassenen kunnen overnemen. 

Vooral jonge kinderen leren op deze manier. Hieronder verstaan we het 

handelen met inachtneming van de rol die de begeleider/initiator vervult. 

Concreet kunnen we dit stellen als:  

• Geen (overmatig) alcoholgebruik in bijzijn van de te begeleiden jongeren. 

• Niet roken in het bijzijn van de te begeleiden jongeren. 

• Geen discriminerende handelingen of uitspraken tegenover of in het bijzijn 

van de te begeleiden jongeren. 

• Geen handelingen of uitspraken stellen die ingaan tegen de gedragscode van 

Sportvisserij Vlaanderen.  
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Omgaan met kritiek 

Ondanks het feit dat het sportvissen in ons land maatschappelijk aanvaard is, 

staat het bij sommige mensen, o.a. natuur- en dierenbeschermers, toch ter 

discussie. Het is belangrijk hier als sportvisser correct op te reageren. Aan de 

hand van onderstaande puntjes kan je een correct, beleefd antwoord 

formuleren.  

• Ga nooit (terug-)schelden. Dit is slecht voor het imago van de sportvisser.  

• Probeer steeds met rede en onderbouwd te antwoorden.  

• Toon met welk (licht) materiaal er gevist wordt en welke maatregelen je 

neemt om het leed van de vissen te beperken.  

• Vertel wat de georganiseerde hengelsport doet ten behoeve van het 

water- en leefmilieu.  
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• Ga nooit in op provocatie, ga liever weg of schakel de politie in als u 

gehinderd wordt in uw visrechten.  

 

 

 

3. Verenigingswerkingen met betrekking tot de natuur  

• Bij de planning van een buitensportactiviteit houden wij rekening met de 

natuurlijk kenmerken en waarden van het natuurgebied waar de 

buitensportactiviteit plaatsvindt. 

• De afspraken met de natuurterreineigenaren zijn hierbij leidend. 

• Er wordt gezorgd dat er geen afval achterblijft door de deelnemers.  

• Wij houden ons aan de plaatselijke regels en bevoegdheden; zoals 

openstellingtijden en gereguleerde toegangsmogelijkheden in de 

natuurgebieden, behalve als hierrond een uitzondering is opgesteld. 

• Wij dragen zorg voor een overzichtelijke en hanteerbare groepsomvang om 

de kwaliteit van de natuur te waarborgen.  
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• Het buitensportbedrijf zorgt voor passende instructie en begeleiding van de 

groepsbegeleiders met het oog op milieu en natuur. 

• Deelnemers aan onze buitensportactiviteiten worden geïnformeerd over de 

noodzaak van respect voor de (natuur-)beleving van derden.  

• Wij zorgen ervoor dat de regels en afspraken met terreineigenaren, door 

onze medewerkers nageleefd worden in het belang van de bescherming van 

natuurwaarden. 

 

4. Algemene gedragscode met betrekking tot het hengelen  

Sportvissers hebben de verplichting om met zorg en respect met de vissen om 

te gaan. Vissen is een sport waarbij levende vissen betrokken zijn. De 

onzorgvuldige handelingen van de visser kan een negatief gevolg hebben op 

het welzijn van het dier. Als je onderstaande gedragsregels respecteert wordt 

de kans op schade geminimaliseerd.  

• Respecteer de wetgeving. Wees steeds in het bezit van een geldige 

visvergunning.  

• Levende of dode vissen kunnen gevaarlijke visziektes verspreiden. Zet een 

gevangen vis daarom alleen terug in het water waar je hem gehaakt hebt.  

• Het materiaal dient geschikt te zijn voor de beoogde vissoort, let hierbij op 

dat:  

- De vis alleen in de bek wordt gehaakt en de haak niet kan ‘inslikken’. 

- De lijn niet onnodig breekt (gebruik sterk genoeg materiaal). 

- De dril zo kort mogelijk duurt. 

- Eventuele verwondingen zoveel mogelijk worden voorkomen. 

 

• De vis dient zorgvuldig te worden geland, tijdens het onthaken moet de vis 

voldoende ondersteund worden zonder echter in de vis te knijpen. 

• Vissen mogen alleen levend bewaard worden in geschikte leefnetten, zie 

ook: ‘Gebruik van een leefnet. 
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• Zet een gevangen vis in een zo goed mogelijke conditie terug, dit kan je 

garanderen door:  

- Zorgvuldig te handelen. Gebruik middelen die tijdens het 

binnenhalen/onthaken en/of terugzetten van de vis geen 

verwondingen aan de organen of de slijmlaag van de vis kunnen 

veroorzaken.  

- Beschik steeds over een hakensteker, onthaaktang en een geschikt 

landingsmiddel. 

- Gebruik bij voorkeur weerhaakloze haken.  

- Houd de tijd die de vis uit het water is zo kort mogelijk.  

- Raak de gevangen vissen alleen met natte handen aan.  

- Onthaken doe je, indien mogelijk, best in het water.  

- Probeer het contact met de ogen of kieuwen te vermijden. 

- Bij het vissen op roofvis is het aangewezen om een speciale tang (voor 

meertandige haken) te gebruiken.  

- Gebruik bij het vissen op grotere vissen (vb. karper) steeds een 

onthaakmat.  

- Indien een vis te diep gehaakt is, dient de lijn zo dicht mogelijk tegen 

de haak te worden afgeknipt. Zet de vis alleen terug als de kans op 

overleven groot genoeg is.  

- Zet ernstig gewonde vissen niet terug, dood ze direct en neem ze mee 

naar huis. Neem hierbij de regels omtrent eventuele 

meeneembeperkingen in acht. 

- Ondersteun de vis bij het terugzetten tot hij op eigen kracht kan 

wegkomen.  

 

• Vissen die voor eigen consumptie bestemd zijn dienen, liefst vóór het 

onthaken, te worden gedood door een stevige klap op de kop. Dit dient bij 

voorkeur te gebeuren met een visdoder of een ander geschikt voorwerp. 

Hierna dienen de kieuwbogen te worden doorgesneden. 

• Vismateriaal en afval dat wordt achtergelaten is zeer schadelijk voor de 

natuur en trekt ongedierte aan. Ruim daarom steeds je afval op!  
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• Vissers dienen in het bezit te zijn van een schopje voor wanneer hij naar 

het toilet moet. Alles moet worden begraven of op een andere manier 

verwijderd worden (inclusief het toiletpapier).  

• De visser let bij de spreiding van zijn lijnen erop dat hij geen belemmering 

of gevaar vormt voor andere medevissers.  

• Zorg dat je geluid (overlast) beperkt blijft.  

• Niemand kan buiten de eigenlijke vispartij aanspraak maken op een 

openbare visstek.  

 

Gebruik van lood  

Lood is gevaarlijk voor mens en dier. Daarom is het belangrijk om hier 

zorgvuldig mee om te springen.  

• Gebruik bij voorkeur zacht (knijp-)lood. Dit kan je gemakkelijk van je lijn 

halen om te hergebruiken.  
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• Gebruik montages waarbij het lood bij lijnbreuk kan loskomen, zodat de 

vis geen lood hoeft voort te slepen.  

• Wanneer je kunstaas gebruikt waarin lood verwerkt is, maak dan gebruik 

van een kunstaasredder. Als het vast komt te zitten kan je je kunstaas 

alsnog recupereren.  

• Lood dat je niet meer gebruik deponeer je best bij het klein gevaarlijk afval.  

Tegenwoordig zijn er veel evenwaardige alternatieven die het lood kunnen 

vervangen. Gebruik daarom bij voorkeur gietijzer, mineraal of composiet als 

loodvervanger.  

 

Gebruik van een leefnet, bewaarzak en drijvende weegzak (recovery sling) 

Gebruik een leefnet, bewaarzak of drijvende weegzak alleen als het nodig is, 

anders liever niet. Hoewel het gebruik van een correct opgesteld leefnet niet 

schadelijk is, is het wel nadelig voor het welzijn van de vis. Doordat moderne 

camera’s uitgerust zijn met zelfontspanner hoef je niet afhankelijk te zijn van 
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anderen die een foto moeten maken. Hierdoor kan je de bewaartijd vermijden 

of verminderen.  

Een leefnet wordt niet gebruikt bij vissen die een aanzienlijk formaat hebben 

bereikt. Gebruik hiervoor een bewaarzak of drijvende weegzak. Neem hierbij 

steeds de onderstaande regels in acht.  

1. Het gebruik van een leefnet  

 

• De vis dient zo kort als mogelijk in het leefnet bewaard te worden. 

• Zet niet teveel vissen in het leefnet, dit heeft een negatieve invloed op het 

welzijn. 

• Er moet zich een zo groot mogelijk deel van het leefnet in het water 

bevinden. Zo kan de vis zoveel mogelijk watervolume benutten.  

• Golven mogen geen vat hebben op de vissen die zich in het leefnet 

bevinden.  

• Het leefnet dient bij voorkeur horizontaal opgesteld te zijn.  

• Bij het leegmaken dient men voorzichtig met de vissen om te springen.  

Bij de aanschaffing van een leefnet let men best op volgende zaken: 

• Voldoende hoepels om het net ‘open’ te houden, 

• Minimale diameter van 40cm, 

• Een lengte van 2 meter of meer, 

• Een maaswijde van maximaal 6mm, 

• Gemaakt van zacht, knooploos materiaal. 

 

2. Het gebruik van een bewaarzak of drijvende weegzak  

 

• Een goede bewaar- en weegzak is ruim, comfortabel en laat een goede 

doorstroming toe.  
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• De plaats waar de bewaarzak of weegzak te water wordt gelaten is 

voldoende diep, schoon en vrij van plantengroei. Hiernaast dient hij altijd 

in zuurstofrijk water geplaatst te worden.  

• Gebruik de drijvende weegzak (recovery sling) enkel om de vissen even tot 

rust te laten komen. Bijvoorbeeld om je onthaakmat, weeg- en 

cameramateriaal klaar te zetten. 

• Bewaar maximaal één vis per zak. Indien meerdere bewaar- of 

weegzakken in gebruik zijn dienen deze op voldoende afstand van elkaar 

te water worden gelaten. Dit om het zuurstofpeil voldoende hoog te 

houden.  

• Let bij het plaatsen en ontnemen van de vis uit de bewaar- of weegzak dat 

de staart en vinnen in het verlengde liggen van hun lichaam. Een bewaar- 

of weegzak dient niet als een onthaakmat, deze dienen altijd in combinatie 

met elkaar gebruikt te worden.  

• Bij de bevestiging van de bewaar- of weegzak dient deze met minstens één 

bankstick vastgemaakt te worden. Dit in combinatie met een (staal)kabel 

die ongedierte niet kunnen overbijten. Hiernaast dient een drijver aan de 

zak bevestigd te zien. Moest de zak loskomen, kan deze via de opvallende 

drijver nog teruggevonden worden.  

 

 

Sportvisserij Vlaanderen is steeds bereid verduidelijking te geven in verband 

met de gedragscodes omtrent de hengelsport.  

 

Hiernaast verwijzen wij jullie tevens graag door naar onze verschillende 

aangesloten federaties, doordat zij gespecialiseerd zijn in bepaalde 

vissoorten en bijhorende visserij kunnen zij onderbouwde 

antwoorden/oplossingen bieden aan al jullie vragen. 

 

Vind ons online:  

www. sportvisserijvlaanderen.be 
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MILIEUCEL 2018 

• Als overkoepelende sportfederatie heeft Sportvisserij Vlaanderen de 

opdracht om hengelclubs en al hun leden lid te laten worden van de 

doelgroep. Daarom bedraagt het lidgeld Milieucel voor clubs die bij 

ons aangesloten zijn slechts 90€ (=210€ korting voor leden!). Dit zijn 

clubs die lid zijn bij een federatie aangesloten bij Sportvisserij 

Vlaanderen met al hun leden. Al hun leden ontvangen dan gratis ons 

2-maandelijks magazine HengelSport en zijn verzekerd tijdens alle 

hengelsportactiviteiten.  

 

• Voor clubs/gemeentes/particulieren die niet (met al hun leden) 

aangesloten zijn bij Sportvisserij Vlaanderen bedraagt het lidgeld 

300€. 

 

 

Beroep doen op ons werkt nog steeds door het lidgeld over te maken op 

volgend rekeningnummer: 

BE54 7755 5218 0197 Vermeld hierbij clubnaam, adres van de club en de 

contactpersoon. 

 

 

Inbegrepen in dit lidmaatschap: 

• Jaarlijks een water-, bodemanalyse en/of microscopisch onderzoek 

(afhankelijk van de reden van het eerste bezoek) inclusief transport. 

• Jaarlijks ontvangt u een uitgave van onze Milieucelgids 

• Het ganse jaar advies en bijstand voor vijverbeheer, visstandbeheer, 

slibruiming, vergunningen, visziektes, etc. 
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Bijkomende analyses (na een 1° bezoek) en andere werken:  

1. FORFAIT TRANSPORT € 40 

Bij een eerste bezoek inbegrepen in het lidgeld. Vanaf een tweede bezoek forfaitair, dus 

om het even waar in Vlaanderen jullie vijver ligt, betaalt iedereen dezelfde bijdrage.  

2. WATER ANALYSE € 30 

Het nemen van 1 waterstaal met bijhorend analyserapport.  

14 gemeten parameters: doorzicht, temperatuur, zuurstof in mg, zuurstofverzadiging, pH, 

geleidbaarheid, ammonium, ammoniak, nitraat, nitriet, fosfaat, hardheid, ijzer en 

redoxpotentiaal. 

3. BODEM ANALYSE € 20 

Het nemen van 1 bodemstaal met bijhorend analyserapport.  

3 Gemeten parameters: pH, redoxpotentiaal en geleidbaarheid. 

4. SLIBKAARTEN € 45/u 

Opmeten van dikte sliblaag m.b.v. een prikstok en opmaak van de slibkaart 

5. MICROSCOPISCH ONDERZOEK €30  

Microscopie om de oorzaak van een ziekte vast te stellen met bijhorend advies naar 

bestrijding en preventie. 

6. AFVISSEN met externe partner.  

Vraag vrijblijvende offerte aan. 

7. ANDERE WERKEN in regie offerte: €45/u 

Dringende zaken zoals bijvoorbeeld een vis ophalen voor universitair onderzoek, 

onderhoudswerken zoals het maaien van visplaatsen, het huren van een beluchter in 

geval van nood, tot zelfs het behandelen/ontsmetten van een vijver m.b.v. een boot…  

8. GROEPSAANKOPEN  

Schrijf in, bespaar stockage ruimte en geniet -dankzij de grote, gemeenschappelijke 

afname- van de beste prijs die wij voor jullie bij verschillende leveranciers 

onderhandelden. Bv. Coccolietenkrijt, medicijnen, producten tegen algen, etc. Vind je niet 

wat je zoekt? Contacteer ons en wij zoeken het voor jou uit, met garantie van de 

scherpste prijs 

Hebt u nog vragen over het beheer van een vijver? Wenst u verdere inlichtingen?  

U kan steeds direct contact opnemen via onderstaande gegevens:  

 

Mail jelle.vandaele@sportvisserijvlaanderen.be of bel 0471/21-99-88 

Mail david@sportvisserijvlaanderen.be of bel 0485/92-73-54 

 

 

Via deze weg wenst de Milieucel van Sportvisserij Vlaanderen u alvast veel hengelgenot in 

2018! 
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