
 

 

Huishoudelijk reglement 2020 Het Kanaalke 
Nr 2020-01 
 
Iedere visser wordt geacht dit reglement aandachtig te lezen en verklaart zich akkoord met alle bepalingen alvorens het domein te 
betreden. Bij niet naleven van het opgestelde reglement kunnen wij (Gills & Scales of afgevaardigden hiervan) u vragen het terrein te 
verlaten, dit zonder enige nadelige gevolgen voor de organisatie, noch financiële compensatie. 
  
Reglement – Algemene bepalingen: 
 
- Schepnet, onthaakmat, weegzak, roeispaan en gehuurde materialen (voerboot, elektromotor, batterij, koelkast) worden bij aankomst aan 
u overhandigd bij het pomphuis. U dient deze zelf tot aan de stek te vervoeren. Bij vertrek dient u deze terug mee te brengen tot aan het 
pomphuis en op de daarvoor voorziene locatie te plaatsen. 
- Toegangspoort van het domein is nooit op slot maar moet steeds dicht zijn. 
- Bezoek is toegelaten tussen 8u en 22u. Bezoekers dienen hun wagen te parkeren op de parkeerzone voor het pomphuis. Ook bezoekers 
dienen de toegangspoort steeds dicht te doen bij aankomst en vertrek. 
- Vissers mogen met hun wagen op de stek parkeren. Gelieve af en aan rijden te beperken. Indien u dagelijks boodschappen wenst te doen, 
graag de wagen op de parkeerzone aan het pomphuis parkeren. 
- Beperk uw snelheid op het terrein, zowel met de wagen, bromfiets als fiets. 
- Open vuur is niet toegelaten. Een BBQ en een gesloten vuurkorf/vuurschaal zijn toegelaten. Voorzie wel zelf een emmer om de 
overgebleven assen mee naar huis te nemen. Deze kunnen niet worden achtergelaten aan Het Kanaalke. 
- Als roker bent u verplicht om een asbak te voorzien. Wij trachten de stekken peuk-vrij te houden en verwachten van u hetzelfde. 
- Vuilzakken kunnen aangekocht worden bij aankomst aan 3 EUR per stek. Deze vuilzakken (en enkel deze!) mogen bij vertrek worden 
achtergelaten op de daarvoor voorziene locatie bij het pomphuis. 
- Honden zijn toegelaten. Verplicht gebruik van poepzakjes. 
- Gelieve zorg te dragen voor de sanitaire unit. Hier onder verstaan wij: 

- Probeer in de mate van het mogelijke met propere schoenen, of zonder schoenen, de container te betreden. 
- Er staat een toiletborstel, indien nodig gebruik deze. 
- Douche uitspoelen na gebruik. 
- Geen douchegel, shampoo, tandpasta, etc… laten staan in de container. 
- Vergeet niet om bij vertrek alles wat van jou is uit de koelkast en vriezer te halen. 
- Deur van de container steeds dicht doen. 

- Drugs- en overmatig alcoholgebruik zijn niet toegelaten. Bij vaststelling zal u de hengels meteen moeten inpakken en de volgende ochtend 
(in nuchtere toestand) het terrein moeten verlaten. 
- Achterlaten van vuilnis op de stek of aan het pomphuis in niet-correcte vuilzakken wordt aanzien als sluikstorten en zal als dusdanig 
vervolgd worden. 



 

 

Reglement – Vissen: 
 
- Maximum 4 hengels per stek. Dit mag eventueel aangevuld worden met een extra spinhengeltje of vaste stok. 
- Er moet steeds gevist worden binnen de eigen stekgrenzen, ook wanneer de stek naast u vrij is. 
- Verplicht gebruik van de schepnetten, onthaakmatten en weegzakken die aan Het Kanaalke gratis voor elke stek voorzien zijn. 
- Verplicht Carp Care of ander ontsmettingsmiddel klaar staan te hebben. Dit kan ter plaatse worden aangekocht bij aankomst. 
- Verplicht Microbarb of weerhaakloze haken. 
- Verboden met gevlochten hoofdlijn te vissen. 
- Leader (nylon, mono- of fluorcarbon, gevlochten) is toegestaan, maar enkel in combinatie met een visveilig systeem waarbij de vis enkel 
met de onderlijn achterblijft bij lijnbreuk. Denk hierbij aan bv. Helicopter systeem, chod, PB Hit & Run X-Safe Leadclip, etc… 
- Bij montages waarbij de onderlijn niet vrij kan komen van de hoofdlijn is elke vorm van leader of voorslag verboden. Gebruik in dit geval 
minimum 60cm tube over de hoofdlijn. 
- Het bewaren van de vissen is verboden vanaf 1 juni tem 30 september. Tijdens de rest van het jaar is het toegestaan om maximum 1 vis te 
bewaren in de door Het Kanaalke voorziene sling, dit vanaf 02:00 snachts tot maximum een halfuur na zonsopgang. 
- Op elke stek is een roeiboot met 1 roeispaan aanwezig. Wanneer de vis zich vastzwemt bent u verplicht om met de boot zo kort mogelijk 
bij de vis te geraken. Op deze manier kan u trachten de vis vrij te krijgen en/of de hoeveelheid lijn die in het water achterblijft zo kort 
mogelijk te houden. (Elektromotor+batterij combinatie kan ter plaatse gehuurd worden). 
- Gebruik van voerboot is toegestaan. Blijf ook hier binnen uw stekgrenzen. (Voerboten kunnen ter plaatse gehuurd worden na reservatie) 
- Gebruik van correct klaargemaakte particles is toegestaan.  
- Het meenemen van eender welke vissoort is verboden. Bij overtreding zal klacht worden ingediend wegens diefstal en stroperij. 
 
 
Reglement – Vangstregistratie: 
 
Wij trachten het bestand op al onze wateren zo goed mogelijk op te volgen. Hiervoor maken wij gebruik van de 
“Off The Mark” app van Digital Angling. Deze app kan je zowel in de Play Store (Android) als de App Store (iPhone) 
vinden. Daarom vragen wij u vriendelijk: 

- Elke gevangen vis registreren via deze app. 
- Van elke vis een foto nemen van beide kanten (dit mag ook een mat-foto zijn) 
- Correct wegen & meten, zoniet bij gewicht en/of lengte “0” ingeven. (geen schatting dus!) 
 

 
 
 
 



 

 

 
 
 

 


