Deze HUISREGELS regels gelden voor ieder lid die buiten de wedstrijden
komt vissen.
Het wedstrijd reglement wijkt lichtjes af van het huisreglement! zie verder
door.
Vissen is toegestaan van zonsopgang tot zonsondergang. Nachtvisserij is
verboden, tenzij tijdens wedstrijden georganiseerd door de club.
Vissen met haken zonder weerhaak is verplicht ter bescherming van de vissen.
Men dient steeds vooruit te vissen, op de daarvoor voorziene plaatsen.
Lidkaarten moeten allen tijden aanwezig zijn.
1° VOEDER:
Toegelaten aan de haak:
▪ Enkel witte vismaden en casters.
▪ Gekleurd kunstaas aan de haak.
▪ Deegwaren.
▪ Pieren.
▪ Bol max 1cm.
▪ Mais.
Toegelaten voeder:
Vast voeder 1.5kilo droog.
▪ Maden en casters samen 1 kilo (halve dag).
▪ Maden en casters samen 2 kilo (hele dag).
▪ Mais max 600gram.
▪ Tarwe max 200gram.
▪ Granen max 200 gram.
▪ Deegwaren max 25cl. (bierglas)
▪ Korrels van de club max 1 kilo.
Verboden zijn:
▪

boillies, tijgernoten,…
▪ rode maden, muggenlarven (vers de vase), tubifex of aanverwanten,
▪ alle wettelijke verboden middelen.
▪ Ook vissen met broodkorst op of onder het wateroppervlak is niet toegestaan.
2° ONTHAKEN VAN GEVANGEN VIS:
▪ De gevangen vis dient onmiddellijk onthaakt te worden in een voldoende
grote emmer of bad van min. 40cm. vol water met enkele zouttabletten ter
ontsmetting.
▪ Het is beter voor de vis, deze blijft rustiger en loopt minder verwondingen op.
▪ Karpers moeten op een speciale daartoe bestemde mat worden onthaakt.
▪

3° GEBRUIK VAN LEEFNETTEN:
▪ Is enkel toegelaten tijdens wedstrijden.
4° LENGTE HENGELROEDE:
▪ De Club vist enkel met de vaste stok van maximum 11m lang.
▪ De lengte van de lijn is onbeperkt.
▪ Vist men met een “elastiek” is toegelaten.
5° TERUGZETTEN VAN DE VIS:
▪ Alle gevangen vis moet na weging worden teruggezet. Er mag geen vis
worden meegenomen, ook geen kleintjes om op een andere put te snoeken.
6° OPRUIMEN VAN DE VISPLAATS:
▪ Wij willen echter blijven benadrukken dat iedere visser zijn eigen afval
opruimt na de wedstrijd of wanneer men komt vissen.
▪ Ieder lid is mede verantwoordelijk voor een propere omgeving, dus raad je
vrienden aan ook op te ruimen.
Het bestuur is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen, diefstal of
schade.
Het bestuur wenst iedereen een aangenaam vertoeven in onze visvijver.
Vragen?
Neem contact op met de voorzitter op het nummer : 0493/04.45.88

