
Reglement Carpodrome 

VISSEN MET DE VASTE STOCK, OF MATCHHENGEL OF 

FEEDER VISSEN                          
 De vijver is toegankelijk van zonsopgang tot zonsondergang. 

 

No Kill 

 Toegelaten: Twee hengelen. 

                        Een enkele haak zonder, of met platgenepen weerhaak. 

Tip van scion, kit tip, vissen katapult, cobra en met hand werpen men 

mag, de andere manieren verboden 

                        Levend aas en lokvoerzaden, pasta of pellets. 

 

Verplichtingen: Gebruik van schepnet met fijne of rubberen mazen. 

De vis zal niet op de grond worden geplaatst om verwonding te  

 voorkomen, het gebruik van het tapijt wordt aanbevolen. 

   Vissen moeten onmiddelijk met respect teruggezet worden. 

   Het is verplicht om de lijnen af te knippen wanneer de vis de haak te ver 

   heeft doorgeslikt. 

    

Verboden:  Gebruik van gevlochten draad (braid) ! VERBODEN ! 

   Gebruik van drijvend aas. 

   Gebruik van leefnet, behalve tijdens wedstrijden: 2 leefnetten, een voor 

   de kleine een voor de grote vissen  (max. 20-25 kg). 

   Het is verboden om vis te nemen met een handdoek of een droge of natte 

   doek. 

   Verboden te vissen met brood. 

  

Het is ten strengste verboden in het water te waden. 

 

In geval van onweer is het verplicht te stoppen met vissen: hengels uit het water en plat op de 

oever. 

 

Auto’s moeten aan de parking geparkeerd worden na het uitladen van het materiaal. 

 

Honden zijn NIET toegelaten. Geluidsoverlast VERBODEN. 

 

Het niet naleven van het reglement zal de onmiddelijke uitwijzing, zonder enige vergoeding, 

tot gevolg hebben. 
 

Hier gelden de regels van de fair-play, de eerbied voor de vis, de omgeving en de reinheid : 

gelieve de vuilnisbakken te gebruiken. 

 

Vissers moeten er zelf voor zorgen dat ze verzekerd zijn, de eigenaar wijst elke 

verantwoordelijkheid af bij geval van ongeluk of diefstal. 
 

Elke persoon die in het bezit is van een viskaart erkent op de hoogte te zijn van dit reglement. 
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