Reglementen Kluizen 2

versie 27 jaar 2022

Art. 1 Door hun toetreding tot de vliegvisserij op het spaarbekken Kluizen 2 verbinden de vliegvissers zich ertoe zowel dit
huishoudelijk reglement als de reglementeringen van “De Watergroep”stipt na te komen. Inbreuken kunnen aanleiding geven tot
uitsluiting van vliegvisserij op het spaarbekken.
Art. 2 Om gerechtigd te zijn te kunnen vliegvissen op het spaarbekken van Kluizen 2 moet men de jaarvergunning of de
aangepaste dagvergunning betalen.
Art. 3 De vergunning tot vliegvissen is strikt persoonlijk. De vergunninghouder dient deze vergunning voor te leggen op elke
vraag van de dagverantwoordelijke van FVV, “De Watergroep” en officiële toezichthouders. Kinderen onder de 16 jaar moeten
altijd vergezeld zijn door één van de ouders of voogd die in het bezit is van de aangepaste dagvergunning of jaarvergunning.
Deze kinderen mogen gratis vissen.
Art. 4 Bij het aanvangen van een visdag moet de vliegvisser in het bezit zijn van een dagkaart, welke uitsluitend bij de
dagverantwoordelijke kan aangekocht worden. Deze bedraagt voor FVV leden € 20 .Ofwel dient hij in het bezit te zijn
van een jaarvergunning (uitsluitend te verkrijgen bij het secretariaat FVV voor een bedrag van € 170 ; zie onze website
www.vliegvissen.be) . Men kan ook een namiddagkaart verkrijgen aan 15 €.
Jonge vissers tot 16 jaar mogen gratis vissen, indien zij vergezeld zijn van een ouder of een verantwoordelijke, maar niet
met de bellyboot.
Je betaalt € 15 als FVV lid voor deelname aan een door een vissersvereniging georganiseerde initiatie of
promotiecampagne voor het vliegvissen.
Aangesloten clubs bij FVV kunnen een uitstap plannen naar Kluizen. Deze uitstappen moeten voldoen aan de volgende
voorwaarden: de aanvraag ervan dient 1 maand op voorhand bij het secretariaat ingediend te worden,een lijst met de namen van de
deelnemers moet erbijgevoegd zijn, er dienen minimaal 8 deelnemers te zijn. Indien deze voorwaarden vervuld zijn genieten ook
zij van een voordeeltarief. Deze dagvergunning kost 15 €.
Art. 5 De vliegvissers verbinden er zich toe, binnen hun mogelijkheden, mee te werken aan wetenschappelijke projecten met
het oog op kennis en biologische benadering van de vispopulatie.
Art. 6 De officiële gebruikstaal is uitsluitend het Nederlands.
Art. 7 Elke gerechtigde tot de vliegvisserij op Kluizen 2 aanvaardt zich automatisch te zullen schikken naar de richtlijnen of
gewijzigde reglementen die tijdens het lopende seizoen door de “De Watergroep”, enige andere openbare instantie of FVV ten
opzichte van de vliegvisserij worden uitgevaardigd.
Art. 8 De toegang tot het spaarbekken Kluizen 2 is voorbehouden aan vliegvissers die in orde zijn met punt 4. De dag- of
jaarvergunning moet altijd getoond worden aan de dagverantwoordelijke van FVV, de verantwoordelijke van de “De
Watergroep” of de officiële toezichthouders.
Art. 9 De “De Watergroep” kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade en ongevallen, wat ook de oorzaak
hiervan zij. Alle verantwoordelijkheid in verband met mogelijke ongevallen ligt uitsluitend bij de vliegvisser zelf.
Art. 10 De leden zullen erover waken dat niemand de berm en de wegenis op de berm gebruikt als lig- of speelplaats. Om het
even welke beschadiging zal door de persoon die ze veroorzaakte worden vergoed. De begroeiing van de buitendijken is
verboden terrein
Art. 11 Wandelen op de wegenis rondom het spaarbekken is toegelaten voor vliegvissers, mits naleving van dit huishoudelijk
reglement. Het rijden met fietsen voor recreatief gebruik of bromfietsen is verboden.
Art. 12 Alle afval dient te worden meegenomen. De leden verbinden zich er streng op toe te zien dat er geen afval in en rond
het water terechtkomt. Ook sigarettenpeukjes dienen ten allen tijde te worden verwijderd.
Art. 13 De dagverantwoordelijke van FVV en de verantwoordelijke van “De Watergroep” worden belast met het toezicht op en
rond het water. Ingeval van inbreuken zijn zij gemachtigd, in afwachting van een definitieve beslissing ter zake, bepaalde leden
en andere personen onmiddellijk weg te sturen en de verdere toegang tot de inrichting te ontzeggen. Enkel de
dagverantwoordelijke van FVV mag zich op de oprit en de wegenis rondom het spaarbekken met een voertuig bevinden om
controle te doen. Tevens mogen ook de vissers met de belly boat hun materiaal met de wagen boven uitladen, maar dienen dan
hun voertuig terug op de voorziene parking te plaatsen. Het is ten strengste verboden met de wagen op de benedenweg te
komen. De doorgang voor dienstvoertuigen moet steeds vrijgehouden worden. Enkel de dienstwegen mogen gebruikt worden

om het spaarbekken te bereiken. De dagverantwoordelijke dient zich tevens te schikken naar de richtlijnen hem verstrekt door
de aangestelde van de “De Watergroep”.
Art. 14 Auto's, fietsen en bromfietsen dienen op de aangeduide parkeerplaatsen gestald te worden. Kamperen rondom het
spaarbekken is niet toegelaten.
Art. 15 Om alle moeilijkheden met openbare besturen, in het bijzonder de “De Watergroep” te vermijden, verbinden de
vliegvissers er zich toe, geen enkele daad te stellen die de “De Watergroep” enig nadeel zou kunnen berokkenen.
Art. 16 Het reglement is te raadplegen op de website. Elke toevoeging of wijziging aan dit reglement zal aan de leden
meegedeeld worden via de website van het FVV..
Art. 17 Alle in onderhavig reglement niet voorziene gevallen, zullen door FVV worden beslecht, naar de geest van de statuten
van FVV, in samenspraak met de “De Watergroep” voor zover het de belangen van deze laatste betreft.
Art. 18 Alleen de “De Watergroep” beslist over de al dan niet beschikbaarheid van het spaarbekken voor de vliegvisserij en
over het waterpeil. “De Watergroep” verbindt er zich toe om FVV van deze uitzonderlijke omstandigheden op de hoogte te
brengen. Te allen tijde kunnen bijkomende of bijzondere voorwaarden opgelegd worden. Bij niet-naleving van alle voorwaarden
wordt het visverlof onmiddellijk ingetrokken.
Art. 19 De installaties en dienstdoende personeelsleden hebben absolute voorrang en de vliegvissers dienen zich aan te passen.
Art. 20 De vliegvissers mogen uitsluitend vliegvissen op Kluizen 2.
Art. 21 Bij lage waterstand kan de controleur toelating geven tot waden (waden toegestaan enkel tot kniehoogte).
Art. 21 bis Er mag (behoudens verbod van de controleur in verband met de veiligheid) elke visdag met de belly boat gevist
worden. Enkel met gebruik van een reddingsvest is het vissen vanuit een belly boat toegestaan. De belly boaten dienen
minimum 50 meter uit de kant te blijven. Op de voorziene plaatsen mogen de belly boaten steeds te water gaan, ook al staat
er iemand te vissen. Boten, kayaks, electro of andere motoren zijn niet toegelaten.
Art. 22 Men mag vliegvissen op Kluizen 2 op zaterdag, zondag en officiele feestdagen. Dit jaar komen er nog twee dagen
bij, met name : vrijdag 27 mei (brugdag); maandag 31 oktober (brugdag). De openingsuren worden door de FVV, in
overleg met de “De Watergroep” vastgesteld en zijn bindend, zonder enige uitzondering. De openingsuren om te vissen
zijn: van 1 april tot en met 30 september tussen 8 en 21 uur en van 1 oktober tot en met half december van 9 uur tot 15
minuten voor zonsondergang. In deze periode moet iedereen tegen zonsondergang van het water zijn. Aanmelden van de
vliegvissers kan enkel gebeuren bij de dagverantwoordelijke van FVV en dit vanaf april tot en met september tussen
8.00 uur en 9.30, en in oktober, november en december tusssen 9.00 uur tot 10.00 uur. Op de middag tussen 12 en 13.00
uur. De aangegeven periodes dienen strikt opgevolgd te worden. Ten allen tijde kunnen periodes van visverbod opgele gd
worden. Opening op zaterdag 2.4.2022. Laatste visdag zondag 11.12.2022.
Art. 23 Er wordt weerhaakloos gevist met maximaal 3 vliegen, de haakgrootte is beperkt tot maat 8- langstelige haak met
maximale haaklengte 2,6 cm (1inch) en maximum lengte van de vlieg 50 mm. Geen enkele vorm van loodverzwaring is
toegelaten!!!! Het gebruik van alle vormen van lokvoer en additieven is ten strengste verboden. Gezien de grootte en de sterkte
van de vis bevelen wij aan minimaal 20% als leaderpunt te gebruiken.
Art. 24 Per visdag mag er één regenboogforel worden meegenomen, doch deze mag niet groter zijn dan 50 centimeter. Er
mag geen levende vis meegenomen worden. De gevangen beekforellen moeten steeds worden teruggezet, deze zijn ten allen
tijde beschermd. De andere forellen worden in een ‘catch & release’ systeem gevangen. Een vangstlimiet van 15 vissen per dag
blijft nog steeds van kracht.
Art. 25 Het gebruik van leefnetten of ieder ander systeem om levende vis te bewaren is verboden.Alleen een schepnet is
toegelaten bij het landen van forellen (dus geen boga-grip).
Art. 26 De beurtkaarten dienen altijd ingeleverd te worden.

