
Na de Burgemeester aan gehoord te hebben, als ook de afgevaardigde van de politie

en de twee afgevaardigden van de jachtclub die met grieven kwamen die

volgens ons niet strookten met de waarheid, en dit wordt zeker bevestigd door 

de politie, en de mensen van Waterweg en ANB.

De politie geeft toe dat het zeker niet om de plaatselijke locale vissers gaat, maar steeds

om vissers die van buiten de provincie komen en meer in het algemeen

buitenlandse afkomst zijn, en hoofdzakelijk vissers met de werphengel

die de zware kostelijke schade aan de boten toe brengen

Ook de ANB heeft herhaaldelijk controle gedaan op de locatie en heeft geen enkele 

inbreuk vast gesteld op het visreglement en de vergunning

De politie geeft dit toe en bevestigd dit, ook de waterweg heeft geen inbreuken 

kunnen vaststellen, maar stelt wel vast dat er meer bedrijvigheid is 

wegens de corona

ANB geeft toe dat er 30% meer vergunning uit geschreven zijn in 2020 en 2021, 

en dat dit zeker de hoofd oorzaak is door de corona vermits er geen wedstrijden 

mochten georganiseerd worden, zodat de sportvisser hun toevlucht zochten

om het vrij vissen toegelaten was en vermits de vis in begin periode van jaren

steeds in de nabijheid van de boten vertoefd, en dit ook door de vissers bij

de goede vangsten verteld word werd in de media en dat gaf deze toeloop

van vissers. 

En vermits er reeds een verbod met de werphengel loopt in de jachthaven te Leopoldsburg 

word het probleem verlegd naar locatie in kerkhoven vermits de vis

daar op die moment vertoeft als ook de roofvis met bijgevolg de zelfde 

problemen als in 2015 en 2017 in Leopoldsburg

Ook zegt de waterweg en ANP dat de regels die in 2015 zijn vast gelegd met alle

betrokkenen nog steeds gelden, dat er mag gevist worden tussen de boten

vanaf 1 november tot einde maart, en dat aan de rechteroever alleen mag gevist

worden met de werphengel tot het midden van het kanaal als ook met de vaste stok

in 2015 is dit vast gelegd in een besluit, dat in 2017 is herzien na klachten van

de jachtclub zonder overleg van de partijen en werden er borden geplaats in

leopoldsburg

Als sportvisser, wedstrijdvisser en vrije visser begrijpen we dat de kosten die de

werphengels toe richten met hun grote haken, zelfs meervoudige haken, ook

maar door de schuldigen dienen verrekend te worden en bestraft te worden.

Maar elke visser verbannen omdat enkele buiten de lijntjes kleuren, is een brug te ver

Zeker als dit gedaan wordt net in de periode dat de vis massaal aanwezig is

Daarom staan we achter de oplossing om borden te zetten die de werphengel verbieden 

in de strook waar de boten liggen, en zullen die ook naar onze leden doorgeven

Vermits het kanaal van beverlo een openbaar water is zijn we niet blij dat de waterweg

het nodig vind om oeverstroken te verhuren aan persoonlijke belang hebbende,

en zo de vijandigheid tussen de vrije mensen en hun nog meer voed

Dit is zeker in opspraak met het openbaar karakter dat het openbaar water voorstelt

Waterweg ziet ook liever geen vissers als wel, zeker het verbod om met de auto op het
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jaagpad te komen als je ergens wil gaan vissen is al jaren een grote discussie

die nog steeds wordt besproken en over vergaderd zal worden

Als wedstrijdvisser is er op dit moment door de waterweg een applicatie op poten gezet van 

12 bladzijden die je dient in te vullen een maand voor de wedstrijd met de nodige

foto's van begin en einde van de locatie, hier heeft elke bestuurslid van federatie

of club enkel uren werk aan voor één wedstrijd, het V.L.L. geeft jaarlijks met zijn

12 aangesloten clubs bijna 100 wedstrijden, vermits het om mensen gaat die

binnen hun federatie of club alles doen op vrijwillige basis is dit niet te doen

Wij zijn ook van mening dat een vaste stok hengelaar weinig of zelfs helemaal niet

storend kan zijn aan de booteigenaars die vast verblijven op hun boot

Door de meeste zal er weinig met de hand gevoerd worden, maar meer met de cup

Ook het aanhalen de vissers proberen onder de boot te vissen is een fabeltje omdat dit

door de vaste stok onmogelijk is, vermits we dan ons pen en aanbeet niet kunnen

registreren, ook de plantengroei op de bodem laat het niet toe om heel kort bij 

de romp van de boot te vissen vermits vaste stok hengelaars maar vissen met 

maximum 12 honderdste van draad maar meer met 0,08 honderdste en dit maar 

maximum 2 kg kan trekken voor het tot breuk komt

Wij hopen dat alle partijen blijven open staan voor onderleg overleg voor over te gaan

tot een verbod van twee maanden en dan nog in de beste maanden

In alle betrokken partijen zit er kaf tussen het koren, en deze mogen zeker niet alles

verzieken voor de grote meerderheid, want als de meerderheid in betoging gaat

en naar  de grove middelen dient gedwongen te gaan zit er niet anders op

dan een totale verbod van alles

En het verwijt dat de boten meer geld kosten en ook meer dienen te betalen voor hun

ligplaats is iets wat ze zelf gecreëerd hebben vermits ze buiten de jachthaven hun 

ligplaats hebben, in plaats van te zorgen dat de jachthaven stopt met meer 

ligplaatsen te verhuren die niet meer kunnen in de haven zelf, en dus op het kanaal 

zelf dienen te liggen, en vermits het kanaal niet te breed is zal dit steeds 

problemen blijven veroorzaken 

Dit zal alleen opgelost worden geraken als er streng maar kordaat toezicht is van de 

wettelijke bevoegde instanties over een korte periode zodat de tam tams op

sociale media dit doorgeven

Ik ben blij dat het een goede vergadering is geweest, en dat we onze standpunten op 

rustige manier konden naar voren brengen zonder onderbrekeningen.
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