
ALGEMEEN REGLEMENT  
 
 
ARTIKEL 1: De vijvers van Groenhove zijn uitsluitend voorbehouden voor het beoefenen van 
de hengelsport, met uitsluiting van alle andere sportdisciplines (zwemmen, zeilen, 
schaatsen, …) en hobbybeoefening (miniatuurbootjes, …).  
 
ARTIKEL 2: De hengelclub Lijnvissers Groenhove is, bij overeenkomst tussen het 
gemeentebestuur en deze club, belast met het beheer van de visvijver in Groenhovepark. 
Niemand mag de hengelsport in de vijver beoefenen zonder in het bezit te zijn van een 
visverlof uitgereikt door deze club. Men is ertoe verplicht een dag- of jaarvergunning aan te 
schaffen vóór het hengelen aan te vangen Dit visverlof moet op eerste verzoek voorgelegd 
worden aan de verantwoordelijk personen. Er kunnen meerdere controles zijn tijdens 
dezelfde dag. 
 
 ARTIKEL 3: Het hengelen is, met uitsluiting van alle andere tuigen of toestellen, slechts 
toegelaten met één of twee hengels en dit vanaf de rand van het water. Het gebruik van 
leefnetten voor het bewaren van de vis is gans het jaar verboden, uitgezonderd bij 
aangekondigde wedstrijden (zie infoborden voor de data).  
 
ARTIKEL 4: Onder hengel wordt verstaan: Een hengel met een lijn met een enkele haak, 
zonder weerhaak!  Met uitzondering voor het vissen op snoek. Vissen op roofvis is 
toegelaten van 1 november tot 31 maart, maar enkel met kunstaas. Levende en dode 
aasvissen zijn altijd verboden.  
Het is verboden schadelijke stoffen te gebruiken, zoals bedwelmende lokazen, met het 
inzicht de vis te bedwelmen of te vernietigen. Gekleurde maden zijn ten strengste verboden. 
Voor de karpervisser is het verplicht een onthaakmat te gebruiken.  
 
ARTIKEL 5: Er zijn vier soorten visvergunningen, waarvan de prijs jaarlijks wordt vastgelegd 
door het bestuur van Lijnvissers Groenhove in overleg met het stadsbestuur. Er zijn drie 
categorieën jaarvergunningen en één categorie dagvergunningen: • Jaarvergunning tot het 
vissen met twee hengels: o Categorie A (€ 25): Jongeren tot en met het jaar waarin ze 12 jaar 
worden o Categorie B (€ 25): Andersvaliden woonachtig te Torhout o Categorie C (€ 50): 
Personen die niet behoren tot Categorie A of B. • Dagvergunning tot het vissen met twee 
hengels: o Dagvergunning: € 8 • Kinderen tot en met 12 jaar mogen gratis met één hengel 
vissen, wanneer ze vergezeld zijn van een meerderjarige die in het bezit is van een 
jaarvergunning. Men kan slechts 1 dagvergunning per dag of 1 jaarvergunning per jaar 
aanschaffen. Vissen met méér dan 2 hengels is bijgevolg altijd verboden.  
 

ARTIKEL 6: Elke gevangen vis moet onmiddellijk terug te water gezet worden, 
ongeacht welke de soort of grootte ook is.   
 
ARTIKEL 7: Er mogen geen wedstrijden gevist worden zonder schriftelijke toelating van het 
bestuur van de hengelclub Lijnvissers Groenhove.  
 
ARTIKEL 8: Het is verboden: • onder het ijs te vissen en het ijs te breken. • te hengelen in de 
periode van één uur na zonsondergang tot één uur voor zonsopgang. • op minder dan 5 



meter van de zuurstofpompen te vissen. • op wedstrijddagen te vissen in de wedstrijdzone 
(zie kalender op de infoborden). • vis over te zetten van de grote vijver naar de kleine vijver 
en omgekeerd, tenzij anders vermeld door het bestuur.  
 
ARTIKEL 9: De visverloven zijn te verkrijgen in de lokalen die vermeld zijn op het 
berichtenbord dat zich aan de vijver bevindt, of worden door de toezichthouders uitgereikt 
langs de vijver. Wie erkend is als gehandicapte 60 % of door de mutualiteit op invaliditeit is 
geplaatst, kan een jaarvergunning voor twee hengels bekomen tegen de prijs van € 25, voor 
zover het gaat om een inwoner van de stad Torhout of hij/zij verblijft in een op het 
grondgebied van Torhout gevestigd gehandicaptentehuis. Bovenvermelde personen moeten 
ieder jaar een bewijs van hun invaliditeit kunnen voorleggen aan de toezichthouders of 
lokalen die vermeld zijn op het berichtenbord bij de aanschaf van de vergunning.  
 
ARTIKEL 10: Teneinde het visbestand of gezondheid van het domein te beschermen, kan het 
bestuur van de hengelclub Lijnvissers Groenhove, ofwel na een visuitzetting, ofwel bij zeer 
warm weer of een te lage waterstand, of bij extreme (natuur)situaties, of bij grote werken 
aan de oever of vijver, of bij een geval van onmacht of oplegging van hogerhand, volgende 
tijdelijke maatregelen nemen: • volledig hengel- en recreatieverbod. Wanneer deze 
maatregelen worden genomen, zullen ze op speciale borden die aan de vijver worden 
geplaatst of aan het infobord, aan de hengelaars worden bekendgemaakt. In geen geval kan 
dit aanleiding geven tot het gedeeltelijk of volledig terugbetalen van eerder betaalde 
lidgelden.  
 
ARTIKEL 11: Houd je visplaats proper, er zijn voldoende vuilnisbakken rond de vijvers.  
 
ARTIKEL 12: Het bestuur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor wat betreft schade aan 
eigendommen of goederen, evenals verlies, diefstal of dergelijke veroorzaakt tijdens het verblijf 
aan de vijver. Enkel jaarvergunningen zijn verzekerd wat betreft lichamelijke letsels. Men dient 
zich uiterlijk 14 dagen op voorhand een jaarvergunning aan te schaffen vooraleer men begint te 
hengelen aan de vijvers, wil men tijdig verzekerd zijn, zodoende dat de club Lijnvissers 
Groenhove en Sportvisserij Vlaanderen de administratie tijdig in orde kunnen brengen. 
Dagvergunningen kunnen niet verzekerd worden en zijn bijgevolg op eigen risico. De opzichters 
en bestuursleden kunnen op elk moment de vergunning intrekken bij overtredingen, waarna het 
bestuur zal beslissen welke maatregel zal genomen worden.  
 
ARTIKEL 13: De overtredingen van het onderhavig reglement worden bestraft met 
politiestraffen.  
 

ARTIKEL 14: Dit besluit wordt bekendgemaakt door aanplakking 

Het bestuur 

 

 

 


