Reglement karpervissen 2018

1. Er word gevist zonder vaste stek. Er worden in de loop van volgend jaar wel steken aangebouwd en
dan zal er gevraagd worden om enkel nog te vissen op de stekken. Dit om een vlotte doorgang naar
vijver 3 te kunnen blijven bieden.
2. Uitnodiging: elk lid kan iemand uitnodigen voor een gezamenlijke sessie, de uitgenodigde vist met 2
hengels en het lid ook met 2 hengels. De prijs bedraagt 15 € voor een sessie van 48 uur. De sessie
moet vooraf aangekondigd worden via mail (lijnvissersauwelanden@gmail.com) of via een sms naar
0473/720860.
3. Het is ten strengste verboden om karper mee te nemen. Overtreders worden onmiddellijk uit de
club gezet zonder terugbetaling van het lidgeld. Juridische stappen worden ondernomen om het
geleden verlies van de club financieel te recuperen.
4. Een onthaakmat is verplicht. Alle handelingen met karpers op het droge moeten boven deze mat
gebeuren (onthaken,meten,wegen en fotograferen).
5. Een emmer met water is verplicht om de vissen te kunnen bevochtigen (nat te houden) zodoende
de vis in perfecte staat kan weder worden gezet.
6. Het zakken van karpers moet tot een minimum beperkt worden WE REKENEN OP JULLIE GEZOND
VERSTAND OM DIT IN EEN BEPERKTE TIJDSPANNE TE DOEN (maximaal 3 uur) (een floater b.v. H-blok
is verplicht aan je bewaarzak). Graskarpers en Steurs worden nooit gezakt en onmiddellijk terug in het
water gezet. Bij warme temperaturen > 25° is het zakken van een vis niet toegelaten.
7. Alle materialen waarmee een karper op het droge in aanraking komt moeten vooraf nat gemaakt
worden.
8. Er mag enkel gevist worden met ‘Safety systems’. Het lood moet ten alle tijden makkelijk van de lijn
komen.
9. Partikels toegelaten maar dienen goed geweekt en gekookt te zijn.
10. Elke visser dient in het bezit te zijn van een carp care kit (ontsmettingsmiddel voor karper) en deze
gebruiken bij wondjes op de karper.
11. Het aantal hengels per persoon is beperkt tot 2. Maximaal 4 per stek.
12. Elke visser zorgt dat na zijn sessie zijn stek proper achterblijft.
13. Telegeleide boten zijn toegelaten (elke andere boot is vanaf heden verboden op het water)

14. Er mag gevist worden dag en nacht.
15. Men mag niet vissen over de helft van de vijver. Dit aan de beide lange zijde van de vijver. De 2
korte kanten van de vijver mogen ook benut worden maar hier dient men rekening te houden met de
medevissers.
16. Het vissen met gevlochten lijn is niet toegelaten.
17. Het gebruik van Tube of Leadcore is verplicht.
18. Het komen voor voederen is niet toegelaten. (De karpers worden voldoende bij gevoerd door de
club).
19. Er worden geen attributen in het water geplaats (zoals platen om op te vissen of dergelijke). Het
plaatsen van een Marker (die verwijderd word na de sessie is wel toegelaten).
20. Het is verboden om de vegetatie rondom de vijver te verwijderen. Indien er zich toch bomen of
struiken in de weg staan van een visplaats, gelieve dit dan te melden in de chalet of eventueel aan een
bestuurslid dan zullen we de nodige acties ondernemen.
21. Vissers mogen elkaar controleren en er wordt regelmatig toezicht uitgeoefend door de daarvoor
aangestelde personen. Alle misbruiken moeten gemeld worden bij het bestuur.
22. Het is voor leden verboden vis uit te zetten op de vijver zonder toestemming van het bestuur. Dit
kan leiden tot een onmiddellijk verwijdering uit de club als gevolg.

De club is niet verantwoordelijk voor eventuele diefstallen of
beschadigingen van materiaal of ongevallen.
Wees steeds sportief
Wij wensen u verder een goede visvangst

