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Deel 1  Huishoudelijk Reglement 
 

Artikel 1  Algemeen 

1.1 De door de wijziging van eigenaar “Cardoen” die de visvijver ter beschikking stelt aan 
“Pennekenvolt vzw”, de omgeving en bijhorende accommodaties, waaronder het 
clublokaal “de kantine”, is deze in de eerste plaats een onderdeel van de eigendom van 
“Cardoen”. 

1.3 Het betreden van de accommodatie van Pennekenvolt gebeurt op eigen risico. Noch 
Pennekenvolt vzw, noch Cardoen kunnen aansprakelijk gesteld worden in geval van 
ongeluk of schade onder welke vorm dan ook. 

1.5 Het is ten strengste verboden: 
a. De terreinen van de Cardoen te betreden, of zich buiten de afgebakende zone van 

de visvijver te begeven. 
b. Te fietsen of met de brommer te rijden op het terrein rond de visvijver en de 

kantine. Er is een staanplaats voorzien voor fietsen en brommers, bij het binnen 
rijden rechts naast de BBQ 

c. Het gebruik van Tele-geleide vaartuigen of toestellen 
d. Te vissen op de vijver zonder geldige viskaart van Pennekenvolt 
e. Zich te begeven op de afgesloten dijk, de watervangen en de waterlozingsplaatsen 
f. Te zwemmen of te duiken 

1.6  Pennekenvolt vzw, noch Cardoen kunnen aansprakelijk gesteld worden voor; 
 Schade aan vismateriaal of dergelijke, toegebracht door een medevisser of 

toeschouwer. De schaderegeling dient onderling geregeld. 
 Diefstal op de terreinen of ter beschikking gestelde accommodatie. 

 
  

Wijzigingen aan het algemeen & wedstrijd visreglement 
van Pennekenvolt, dit met ingang op 1 januari 2018 
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Artikel 2-B  Vissen  Wedstrijd 
 
2B.1 Er mag enkel gevist worden met één vaste hengel voorzien van één enkele haak 

zonder weerhaak van maximum haak maat nr.10. (zie voorbeeld in de kantine).  
In de vaste stok mag men met een rekker werken,  

 deze dient vast gemonteerd in de stok en niet langer zijn dan de 2 eerste lijndelen, 
 het is verboden om met een “pulling kit” te werken, deze dient onbruikbaar gemaakt 

of afgeplakt te worden.   
 
2B.7 Het is verplicht tijdens de wedstrijd: 

a. Recht voor zich uit te vissen met zijn hengel boven het toegewezen plaats 
nummer. Met uitzondering van de visser in de hoek, die mag schuin vissen 
naar de hoek toe. 

2B.13 D/J   Dames & Jongeren wedstrijd 
- Volgende beperkingen voor de “Junioren en Vrouwen wedstrijd”; 

 Lengte stok beperkt tot 7 meter 
 Vissen op half water is toegestaan, 
 Karper telt mee,  

 Gericht vissen op karper is niet toegelaten voor de Junioren. 
 Voor vrouwen en Junioren vanaf 12jaar, deze dienen zelf de gevangen vis 

binnen te halen, zonder hulp.  
 Voor junioren tot 12 jaar mag er geholpen worden. 

- Als een deelnemer, dame of jongere, meedoet in de club competitie kan hij niet 
meedoen of vissen in deze wedstrijd, dit zou oneerlijke concurrentie zijn. 

Artikel 4 Meenemen van Vis 

1. Er mag enkel en alleen in volgende gevallen vis meegenomen worden; 
a. Paling  vrij mee te nemen 
b. Snoekbaars vanaf 50cm  maximum 1/dag 
c. Baars  vanaf 25cm  maximum 2/dag 
d. Meerval verboden terug te zetten 
e. Snoek  verboden mee te nemen 
f. Aasvisjes verboden mee te nemen 
g. Andere vis verboden mee te nemen 


