
GR. 26.06.2017 
 
 

REGLEMENT VISSEN IN RECREATIECENTRUM DE MOSTEN 
 
Art. 1. - In het recreatiecentrum De Mosten is het vissen toegelaten enerzijds in de grote 
visvijver aan de houders van een vergunning, afgeleverd door het stadsbestuur en 
anderzijds de wedstrijdvijver aan de houders van een vergunning, afgeleverd door de 
plaatselijke vissersclub Altijd Beet - De Marck.  
 
Art. 2. - Iedere visser is verplicht, op verzoek, zijn vergunning op naam, zijn identiteitskaart 
en uitrusting te tonen aan het stadsbestuur, de politie of toezichthoudend personeel.  
 
Art. 3. - Iedere persoon die een vergunning aanvraagt, verbindt er zich toe deze en alle 
andere reglementeringen stipt na te leven en bij gebeurlijke overtreding de sancties te 
aanvaarden. 
 
Art. 4. - De vergunning is persoonlijk en mag niet aan derden afgestaan worden. 
 
Art. 5. - Vissers mogen op de grote visvijver een oeverstrook gebruiken, dit op de noord-
oostelijke , oostelijke, oost-zuidelijke zijde van de vijver  
 
Art. 6. - Op de wedstrijdvijver mag enkel vrij worden gevist met een jaarvergunning (lidkaart) 
van de club Altijd Beet, behalve op de wedstrijddagen vermeld op de bijgevoegde 
wedstrijdkalender.  
 
Art. 7. - Op de grote vijver is er ook de mogelijkheid om met een dagvergunning te vissen, 
aan te kopen bij het stadsbestuur. Deze kaart is dus enkel geldig op de grote vijver en niet 
op de wedstrijdvijver. 
 
Art. 8. - Het is altijd verboden te vissen op het stuk van de noordelijke en westelijke oever 
van de grote vijver dat wordt aangeduid met borden “Verboden te vissen".  
 
Art. 9. - In het kader van activiteiten kunnen bepaalde oeverzones van de grote vijver 
voorbehouden of afgesloten worden. Er kunnen ook permanent voorbehouden plaatsen zijn 
voor mindervalide vissers in het bezit van een invalidenkaart van minstens 60 %. Voor het 
overige zijn er geen voorbehouden visplaatsen. De eerst aanwezige mag een visplaats 
bezetten. 
 
Art. 10. - Vissers mogen elkaar en andere recreanten niet hinderen. Vissen en/of voederen 
vanuit een telegeleide boot is toegestaan. Vissen en/of voederen vanuit een vanuit een 
rubber- of roei- of motorboot is niet toegelaten.  
 
 
Art. 11. - Een vergunning voor te vissen op de grote vijver  is verkrijgbaar bij het 
stadsbestuur. De vergunninghouder zal de goederen van het stadsbestuur beschermen om 
schade te voorkomen. In geval van overtreding zullen er sancties toegepast worden.  
 
Art. 12. – Nachtvissen , op de grote visvijver, is niet toegelaten. Vissen op de grote visvijver 
is enkel toegelaten alle dagen van 1 uur voor zonsopgang  tot 1 uur na zonsondergang. Van 
zonsondergang tot zonsopgang zijn er geen tenten toegelaten aan de grote visvijver.  Dit 
met uitzondering van de vooraf bepaalde data waarop de Visclub Altijd Beet clubactiviteiten 
aan de grote vijver organiseert.  
 
Art. 13. - Het is ten strengste verboden op de grote visvijver: 



- de oevers of het water te bevuilen 
- na het vissen voederresten in het water te werpen of op de oevers achter te 
laten 
- wijzigingen aan te brengen aan het niveau of de beplantingen van de oevers 
- zich verder dan tot kniehoogte in het water te begeven 
- vaste constructies of dergelijke aan te brengen 
- een andere toegang voor het vissen te gebruiken dan langs de verplichte 
wegen 
- met een voertuig de aangeduide grenzen van de parking te overschrijden 
- vis uit te zetten, hoe klein ook de hoeveelheid, 
- met een dreghaak te vissen, uitgezonderd gebruik ervan op pluggen 
(kunstaas) 
- te vissen met gekleurde maden 
- gebruik van schadelijke producten voor water en dieren is niet toegelaten.  

 
Art. 14. – Leefnetten en bewaarzakken mogen niet gebruikt worden. Een onthaakmat voor 
karpers is verplicht.  
 
Art. 15. - Het meenemen van gevangen vis is toegestaan mits volgende beperkingen : 

- maximum 1 snoek, groter dan 45 cm per visdag. Alle overige snoek dient 
ongeschonden teruggezet te worden 
- maximum 1 zeelt, groter dan 25 cm per visdag. Alle overige zeelt dient 
ongeschonden teruggezet te worden 
- voor karper bestaat een volledig meeneemverbod 

 
Art. 16. – De visvergunning is geldig van 1 juni tot en met 15 april. Er mag niet gevist worden 
in de gesloten periode die loopt van 16 april tot en met 31 mei. Er mag niet gevist worden op 
snoek van 1 februari tot 15 juni . Eventueel onvrijwillig gevangen snoek moet in deze periode 
onmiddellijk teruggezet worden. 
 
Art. 17. – Overtreding van dit reglement kan de uitsluiting betekenen. 
 
Art. 18. - Alle onvoorziene gevallen, niet opgenomen in dit reglement, worden door het 
bestuur geregeld. 
 
Art. 19. - Het stadsbestuur, noch Altijd Beet, zijn verantwoordelijk voor gebeurlijke ongeval-
len, diefstallen of schade aan visuitrusting. 
 
Art. 20. - Voor de duur van activiteiten, zoals een wedstrijd, kunnen er tijdelijk andere bepa-
lingen opgelegd worden. Deze worden aangekondigd aan het clublokaal. 
 
 


