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Reglement 

Dit reglement telt voor alle vissers van de camping, buiten de camping en alle clubs die hier komen 
vissen. 

1 Er mag alleen bijgevoederd worden met witte maden en casters, dit mag met de hand 
Katapult of werpbuis. Maden mogen geen bindmiddel of kleurstof bevatten. 

2 Het gebruik van vers de vase, gekapte pieren, gekleurde maden, tubifex of aanverwanten 
In voeder zijn ten strengste verboden. Boterzuur is verboden in alle vormen en mengsel. 

3 Bovenop vissen is verboden, u moet minstens 1 meter diep vissen. 
4 De totale max; lengte bedraagt 14 meter. De max. hengel lengte bedraagt 10 meter. Gebruik 

Van elastiek is toegestaan met volle of holle rek, en mag hoogstens in de twee eerste delen 
Van uw hengel. De rekker dient correct te zijn afgesteld zo dat u de lijn alle tijde onder 
controle kan houden, zonder daarbij de medevisser te hinderen. 

5 Het is verplicht te vissen met haken zonder weerhaak ( weerhaak verboden ). 
6 Alle aangeslagen vis en op eigen plaats gevangen vis telt mee voor de weging. Elke visser 

wordt geacht om recht vooruit te vissen, behalve in de kant daar is toegestaan met een max. 
Van 1 meter links of rechts. Een losgekomen vis nascheppen is verboden. Bij karper of andere 
zware vis mag alleen geholpen worden met scheppen door de visser links of rechts van u, 
niet door een toeschouwer. 

7 De min. Lengte van het leefnet bedraagt 1.50 meter. Het max. gewicht bedraagt 15 kg per 
leefnet bij overgewicht wordt het gewicht terug gebracht op 15 kg. Vis wordt steeds ont 
haakt in een vis emmer met voldoende water, zet de vis steeds met de kop omlaag in het 
leefnet dit om sterfte te voorkomen. 
Het is verboden snoekbaars en steur in het leefnet te zetten ( terug zetten ) meld het bij uw 
gebuur en bij de weging dan krijgt u i kg extra. 

8 Elke visser wordt geacht om het reglement te kennen en te eerbiedigen. 
9 Het bestuur is niet verantwoordelijk voor diefstal, schade aan materialen of gebeurlijke 

ongevallen. 
 
                                                                                 Het bestuur. 

        

   


