
RECREATIEDOMEIN  FORT BORNEM 
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Visreglement dagvisser vaste stok/feeder 2023 
 

• Dagkaarten zijn te bekomen in café ‘De Waterlander’, bij Patrick Schelfhout ( controle 
dagkaarten ) en bij Fred ( de administratie ). Alvorens verder te vissen of te starten met 
vissen moet men onmiddellijk een dagkaart aankopen indien het café geopend wordt of 
al geopend is. 
 

• Prijs dagkaarten 2023: 
o Dagkaart vanaf 16 jaar ( max. 2 lijnen ): € 5,00 

 

• Verboden te karpervissen of roofvissen door dagkaarthouders. 
 

• Vissen met dagkaart is toegestaan van zonsopgang tot zonsondergang.  

• Er mag gevist worden van nummer 1 tot en met nummer 81.  
Vanaf maart zijn er wedstrijden van de plaatselijke visclub en externe clubs. Dit is 
mogelijk op alle weekdagen, op zaterdag, op zondag en/of feestdagen!!! Afhankelijk van 
het aantal inschrijvingen van de wedstrijd kun je op deze dagen enkel de visplaatsen 
vanaf nr. 30 t/m 50 gebruiken.  

• Naast de laatste wedstrijdvisser, bij de hoge en lage nummers, moet de dagvisser 
minstens 20 meter ( = 3 visplaatsen ) vrij laten. 

• Drie uur vóór aanvang van een wedstrijd moeten de wedstrijdplaatsen vrij zijn ( zie 
wedstrijdkalenders en/of vraag eerst inlichtingen in de kantine ). 

• Op 07/05 (open feeder) en 03/06 (grote open wedstrijd) is vissen niet 
toegestaan, enkel wedstrijddeelnemers.  

• Vissen met vaste stok of feeder, er mag geen intentie zijn om te karper- of roofvissen.  

• Feeder hengelen tot max 20m uit den top. 

• Voeders en pellets (meestal donkerbruine/zwarte kleur) op basis van vismeel hebben 
een hoog fosforgehalte en zijn schadelijk voor de biotoop, probeer deze uit respect 
zoveel mogelijk te vermijden. 

• Het onthaken van vis gebeurt in een met water gevulde ruime emmer !! 

• Leefnet verboden, het terugzetten van de vis gebeurt met de schepnet. De vis zo weinig 
mogelijk aanraken, zeker géén handdoek gebruiken. 

• Bij het verlaten van de visplaats moeten de vislijnen uit het water, de aanwezigheid 
tijdens het vissen is vereist.. 

• Vermijd alle overlast in de vroege/late uurtjes: geen overtollig licht of geluid. 

• ALGEMEEN MEENEEMVERBOD VAN IEDERE VISSOORT 

• IEDEREEN IS VERPLICHT DE VISPLAATS PROPER ACHTER TE LATEN. 

• Sancties bij overtreding van dit reglement: 2de overtreding onmiddellijke uitsluiting. De 
betaalde visvergoeding wordt niet terugbetaald. De bestuursleden van de visclub 
FORTVISSERS BORNEM en CHALETBEHEER FORT BORNEM kunnen overtredingen 
vaststellen en melden aan de eigenaar.  


