Visvereniging – La BUROISE – Reglement
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Elke visser die de ledenkaart van « LA BUROISE » aanvaardt, gaat de verbintenis aan tot het respecteren van dit reglement, alsook
het geheel van de wettelijke bepalingen die van toepassing zijn in het domein van het vissen – handtekening op de kaart deel A.
Elke visser die zich in de sector bevindt van de visvereniging « LA BUROISE », moet in het bezit zijn van de Waalse visvergunning,
alsook van de vergunning van de visvereniging « LA BUROISE ». (Sanctie 13.d, bij afwezigheid van kaart = stroperij).
De visser die zich in de vissector bevindt, is verplicht zijn visvergunning te tonen, alsook zijn vangst, aan de personen die beschikken
over de badge van controleur voor het lopende jaar. (Sanctie 13.b – bij herhaling 13.c).
Het parcours van de visvereniging is opgesplitst in twee sectoren: de sector “Alle vistechnieken” (Toutes pêches), waar het
meenemen van vissen is toegelaten en de sector “Vliegvissen” (Pêche mouche) waar het meenemen van vissen is verboden. Een
kaart van het parcours is geafficheerd aan de Pont des Cloyes. De toegestane vistechnieken zijn duidelijk aangegeven met borden
langsheen het hele parcours.
De visvergunning moet steeds in realtime ingevuld worden. (met balpen – geen potlood)
a. De datum omcirkelen vooraleer het vissen aan te vatten (sanctie 13.a).
b. Elke bijgehouden vis moet onmiddellijk genoteerd worden. (sanctie 13.a maximum 2 keer, vervolgens 13.b).
c. De ingevulde kaart moet aan het einde van het seizoen binnengebracht worden.
Toegestane vangsten op het parcours “Alle vistechnieken” (Toutes pêches) (sanctie 13.b – bij herhaling 13.c).
a. 3 forellen per dag (verplicht stoppen met vissen na drie bijgehouden forellen) – 6 forellen per week – 50 forellen per jaar.
b. Minimale grootte van de vissen:
i. Forellen: 25 cm
ii. Vlagzalm: VERBODEN
iii. Andere vissen: strikte toepassing van de Waalse regelgeving
Methoden en vistechnieken:
a. Maden zijn verboden. (sanctie 13.b – bij herhaling 13.c).
b.

Respect voor de vis: Keelonthakers zijn verboden: de draad moet eventueel worden doorgeknipt (sanctie 13.a maximum 3 keer,
vervolgens 13.b).

Bij elke soort van vissen, moet er haken zonder weerhaak worden gebruikt, ofwel moet de weerhaak platgeknepen worden.
De driedubbele haak is definitief verboden, bij om het even welke vistechniek. Lepelen, rapalas (kunstvissen), gebruik van
visjes zoals de Elrits of andere, mogen enkel gebruikt worden met een enkele haak. (Sanctie 13a. maximum 2 keer, vervolgens 13b)
d. Teneinde de jonge forellen en vlagzalmen te beschermen, met uitzondering bij het vliegvissen, mogen enkel haken van maat 4
en kleiner gebruikt worden (toegestane maten 4-3-2-1-0)
e. Het vissen is verboden op het HELE parcours vanaf dat men zijn derde vis bijhoudt !!
8. Vissen op het parcours “Vliegvissen”:
a. De visser in deze sector mag geen enkele vis in zijn bezit hebben, niet in zijn uitrusting en ook niet in zijn auto (sanctie 13.b).
b. Enkel vliegvissen is toegestaan in deze sector. (sanctie 13.b).
c. Verboden: streamers en vliegen boven 2 cm (afgewerkt). (sanctie 13.a max 2 keer, vervolgens 13.b)
9. Tarief en bijzonderheden:
a. Kaart “Alle vistechnieken”: 80 € op het voorziene parcours + vissen op rivierkreeft op het volledige parcours.
b. Kaart “Vliegvissen” alleen: 80 €, vliegvissen op volledige parcours zonder meenemen van vis.
c. Kaart “Vliegvissen + Alle vistechnieken”: 100 € = strikt respect voor de regels voor elk parcours
d. “Dagkaart vliegvissen alleen” vanaf 1 juni: 15 € (vis mag niet worden meegenomen)
e. Tarief 50% voor de jaarkaarten voor jongeren tussen 12 en 17 jaar inbegrepen
f. Gratis voor jongeren onder 12 jaar indien begeleid door een titularis van een viskaart.
10. Diversen:
a. Verboden eender welk afval achter te laten op het parcours. (Sanctie 13.a max 3 keer – vervolgens 13.b)
b. Reuzenbalsemien en andere invasie planten uittrekken voor ze in bloei staan (dank voor uw medewerking)
11. De vereniging wijst elke verantwoordelijkheid af in geval van ongeval van welke aard dan ook.
12. Administratie en contact van de secretaris/schatbewaarder:
a. Contact Michel Demoulin, 37 Rue devant le bois, 6900 Aye ; 0495/88.04.69 – laburoise@gmail.com
b. Bankrekeningnummer van de vereniging: BE25 0680 5466 5082
c. Begeleiding mogelijk per ½ dag op aanvraag, voor alle vistechnieken.
13. Sancties van toepassing op de artikels van het reglement:
a. De opmerking met aantekening op de visvergunning zal altijd de eerste sanctie zijn voor elke overtreding.
b. Onmiddellijke intrekking van de vergunning en uitsluiting voor de rest van het lopende jaar.
c. Intrekking van de visvergunning en definitieve uitsluiting van de vereniging.
d. Aanvraag tot strafrechtelijke vervolging – er zal systematisch een aanklacht ingediend worden door het comité.
14. Sluiting van het parcours en diverse informatie: Consulteer de internetsite: http://www.laburoise.com.
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