Les pecheurs réunis de basse-bodeux – coo – trois ponts ASBL
Maatschappelijke zetel : voie champs franc ,4 – 4980 trois-ponts
Internet : www.les-pecheurs-reunis-trois-ponts.be
e-mail : pecheursreunis@hotmail.com
vissen op onze rivieren
1)
Opening seizoen 2018
Witvis (vairons) en forel : vanaf zaterdag 17maart 2018 tot en met 30september 2018
Andere vissoorten : vanaf zaterdag 2 juni tot en met 30 september .
2)
Totale sluiting van ons parcours voor visuitzettingen.
Het vissen is strikt verboden op de dagen van visuitzettingen op het gehele parcours.
Vrijdag 20 april
Vrijdag 18 mei
Vrijdag 22 juni
Vrijdag 20 juli
Vrijdag 31 augustus
Het vissen is terug toegelaten de dag na de uitzetting op het wettelijke uur.
Voor de uitzettingen is elke hulp welkom , afspraak om 13.30u aan de “régie des
routes de Stavelot (afrit stavelot) richting van trois-ponts .
U word vriendelijk welkom geheten.
Op de planning van 2018: jonge forellen , originele stam van de ambleve.
Gedeeltelijke of volledige sluiting van het parcours
zaterdag 26 mei ambleve volledig gesloten , BK vliegvissen.
zaterdag 7 juli : volledige ambleve , wedstrijd van onze club zelf .
3 juli : ambleve vanaf de samenvloeing : salm /ambleve tot aan de brug van
electrabel ( jeugdstage vliegvissen)
10juli : salm vanaf de brug van rochelinval tot aan de molen (moulin) alsook van de
nieuwe brug “pont de glain” tot aan de spoorweg : jeugdstage multi.
Maandag 23 juli : enkel afgesloten op de gezamelijke sector (bout du monde) met la
truite stavelot –malmedy , jeugdkamp van la truite stavelot .
-

1)
-

-

Visvergunningen :
Jaarkaart enkel kunstaas/vliegvissen (zie reglement)……….35€
Jaarkaart wadend visse, alle toegelaten technieken………....60€
Jaarkaart vissen vanop de oever -14 ……………………… 20€
Kaart 7opeenvolgende dagen(waden toegelaten)…………... 30€
Dagkaart ……………
…………………………………..12€
Dagkaart voor clubs no-kill ,
enkel vliegvissen (minst.10 personen)…………………………….8€
enkel te verkrijgen bij Schinckus Jean Marc :0476/570143.
!!Vergunningen zijn altijd op naam en moet de leeftijd bevatten!!
Verkoopspunten :
Via overschrijving op rekening BE33 0682 5092 1546 pecheurs réunis de trois ponts
In “mededeling” : volledige gegevens , adres , huisnummer , bus
Of via de volgende punten of bestuursleden.
Mise o vert : pont de cheneux 4970 stavelot / tel.080862170
RS d’initiative Av J Lejeune 11A , 4980 Trois-Ponts /tel. 080330845
Maison Adam-Minet , rue neuve 9, 4960 Malmedy / tel. 080330834

-

Verviers pêche , rue de battice 26c , 4800 Petit-Rechain / tel. 087331756
Schinckus J-M, route de falize 56 , 4960 Malmedy / tel. 0476570143
Evrard O , avenue de la salm 118, Trois-Ponts / tel. 080684820
Lejeune D , stockeu 38 , 4970 Stavelot / tel. 0479794915
Coté peche (total hamoir) boulevard pierret 30, 4180 Hamoir /tel. 086389700
Libraire la rime , avenue joseph lejeune 11 , Trois-Ponts /tel. 080684548
Chez thierry , place du marché la Roche en Ardenne / tel. 084411395

1)

Huishoudelijk reglement rivier .

Liège Fishing 19 Boulevard Cuivre et Zinc 4030 Grivegnée / Liège
Bodson Alain ( Garde Pêche assermenté ) 11 Rue du Moulin 0497/225184

!!!Weerhaken absoluut verboden!!!
Reglementaire minimum maat : forel 26cm
Andere vissoorten en hun minimum maten , zie reglement het waals gewest.
Vlagzalm altijd no-kill en enkel met de vlieg te bevissen
Het vissen of voederen met maden is op het hele parcours verboden ambleve
inbegrepen!!!
Wadend vissen
Wadend vissen is toegelaten op de ambleve en de salm vanfaf de opening
Verboden te waden op de baleur .
Verboden voor kinderen jonger dan 14 jaar.
Aantal vissen bij te houden en de controlekaart voor de bijgehouden vangsten.
Maximum 5 salmoniden per visser mogen worden gehouden per dag en
maximum 50 per vis-seizoen
De controlekaart vast een de vergunningkaart heeft enkel betrekking op het bijhouden
van salmoniden, voor alle andere soorten zijn de vangsten beperkt door het reglement van de
regio wallonie
Andere verplichtingen.
De vissen kleiner dan in het reglement aangegeven moeten onmiddellijk worden
teruggezet in het water van afkomst .
indien de haak te diep zit: verplicht de onderlijn door te knippen , onthaker en
andere methoden ten strengste verboden.
respecteer de volledige of gedeeltelijke sluitingen van het parcours.
Verboden door de velden/gewassen te stappen , afsluitingen te beschadigen .zeker als
de gewassen aan het groeien zijn , zelfs als u hier een omweg moet maken!!
Respecteer de eigendom van anderen , niet door /in de velden rijden met een voertuig
Vermijd het vissen buiten ons parcours zonder de toelating van de eigenaars
Indien u met wormen of ander natuurlijk aas/voer vist, is het aangeraden om haken
van maat 4 te gebruiken , dit tegen het te diep haken van de vis. Indien de haak toch te diep
zit : onderlijn afknippen zo kort mogelijk tegen de lippen van de vis.
Zet al uw vangsten terug voor een respectabele en duurzame visserij!!!
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-

28
Intern huishoudelijk reglement inzake vliegvissen en kunstaas NO-KILL rivier.
Uiteraard enkel NO KILL.
Vliegvissen en kunstaas toegelaten met een maximum van 3 ,enkele haken
Alle vissen toegaleten : forel, vlagzalm, etc.
Natuurlijke aassoorten , deeg en verwanten ten strengste verboden.

-

Dubbele en driedubbele haken ten strengste verboden!!!

1)
Toezicht, controles en sancties.
Het toezicht word gedaan door de visserijwachters en de bestuursleden op vertoon van
hun kaart “controleur”.
Alle lidkaarten zijn persoonlijk en laten maximum 2 hengels aan de kant van het water
toe.
Alle vissers die aan het vissen zijn of zich begeven naar de plaats op het domein van
onze vereniging, MOET zijn visvergunning van de club +vergunning van het waals gewest
+identiteitskaart laten controleren op elke vraag.
Hij moet ook indien dit gevraagd word een lichte kledingfouillering toelaten(tegen
stropen)
Elke visser die een inbreuk begaat tegen deze reglementen op ons domein is
verplicht te betalen!! : een jaarvergunning , verhoogd met een toeslag van 50€

!!!Nieuw concept voor onze wedstrijd !!!
Een vliegvis wedstrijd op ons parcours ambleve/amel
3 personen per ploeg , 3 reeksen waarvan elke visser er 2 vist en 1 reeks controle doet .
Alle vangsten vanaf 20cm tellen.
Op het parcours van trois ponts EN la truite stavelot
35€ euro inleg per visser inclusief broodje braadworst ’s middags en ’s avonds

Inlichtingen en inschrijvingen op onze facebookpagina of bij
christophe gabriel 0496384345
1)

Onze parcours : zie plan en site internet (afbeelding google maps)
-bout du monde stavelot :gedeelde sector : pecheurs reunis en la truite stavelot
Parcours op de ambleve = amel in stavelot in beheer samen met onze vrienden van de
vereniging , dit gezamelijke deel begint stroomafwaarts vande vijvers van stavelot tot
aan het stroompje van « bouyin » over de 2 oevers uitgezonderd de enclave op de
linkse oever.
Zie aanduiding “reciprocite” verboden over afsluitingen te klimmen of deze te
beschadigen om het parcours te betreden,
Er is op het einde van de weg aan de vijvers van stavelot een draaipoortje waarlangs
men deze sector moet betreden , dit is er voor de vissers.
3700m enkele oever (tot aan de stroom “bouyin” )
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Parcours “les pecheurs reunis de trois-ponts
stroomafwaarts van de stroom « bouyin » 2 oevers , tot aan de brug nmbs/sncb van
trois ponts (voetbalterrein). 8000meter enkele oever.
Samenvloeing van de salm en de ambleve/amel ,linkse oever, tot stroomafwaarts van
“het eiland” 1125m enkele oever.
Maison maudoux tot aan de waterval van coo

Rechtse oever : brug van electrabel (inbegrepen sector de bussen) tot aan de waterval
van coo. 1565 meter enkele oever.
Stroomafwaarts van de brug van plopsa coo tot aan de instroom van de centrale. 2400
meter enkele oever.
SALM
Rochelinval : stroomafwaarts van de brug van rochelinval tot aan het aquaduct
(uitgezonderd de eigendom van de molen (le moulin) op rechtse oever, Op 250M. 2600meter
enkele oever
Stroomafwaarts van de oude brug van glain (vieux pont de glain) tot stroomopwaarts
van de caravans, caravans niet inbegrepen. 1250meter enkele oever.
Stroomafwaarts van de caravans tot aan de brug in het centrum van trois-ponts,
2320meter enkele oever.
Linkse oever: stroomafwaarts van de oude brug van glain (uitgezonderd 200meter
stroomafwaarts van deze brug tot aan de garage toyota nachsem,1700 meter enkele oever.
Baleur : basse bodeux
Rechtse oever stroomafwaarts van de vijvers van de molen (les etangs de moulin) tot
aan de eigendom demanet (henri moulin)
Stroomafwaarts henry moulin tot aan de brug van het watercomplex van troisponts,2100meter enkele oever
Linkse oever: stroomafwaarts vijvers van de molen tot aan de eigendom van demanet
(henri moulin)
Stroomafwaarts henry-moulin tot aan de samenvloeing met de salm, 3000meter enkele
oever.
!!!!!!!!Onze vis zones zijn altijd aangegeven door borden van onze vereniging ,
deze bordjes zijn rood met witte letters!!!!!!!
Om op de hoogte te blijven van alle aanpassingen gedurende het seizoen volstaat
het om een mail te sturen met een kleine hallo , zodanig dat wij weten dat u op de
hoogte wil blijven van enige aanpassingen . of volg onze pagina op facebook ,
“les pecheurs reunis de trois ponts”
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