Beknopt reglement voor de
karpervissers van K.V.L

recreatieve- en

1. Vrij vissen op witvis op de drie clubvijvers mag in principe alle
dagen (en nachten) , BEHALVE op de dagen wanneer er een
clubwedstrijd is georganiseerd (cfr. wedstrijdkalender OF een
wedstrijd aangemeld door het bestuur in de kantine ) op
wedstrijddagen mag er van 2 uur voor tot ca. 1 uur na de wedstrijd
niet gevist worden op de vijver(s) waarop de wedstrijd doorgaat ,
noch op de stroken liggende tussen de wedstrijdvijver en de
aanpalende vijver .
2. Toegelaten vistuigen voor de recreatieve visser : 2 handlijnen of 1
handlijn en 1 werphengel of 2 werphengels .
3. Vangst van vis voor consumptie is om gezondheidsredenen NIET
toegelaten , recreatief vissen is derhalve steeds zonder leefnet
,een emmer MET water om te onthaken is aangewezen, de
gevangen vis wordt onmiddellijk teruggezet .
4. Gevangen vis moet op DEZELFDE vijver worden teruggezet (tenzij
uitdrukkelijke vraag vanwege het bestuur) ! Sancties bij overtreding
5. SNOEKVISSEN ( = vissen met levend aas of kunstaas op snoek ,
baars , snoekbaars , paling , roofblei , …) is enkel toegestaan
vanaf de ‘opening van het snoekseizoen’ (cfr. wedstrijdkalender .
6. Verboden aassoorten en/of voeders : gekleurde maden , mosselen
en alle producten die de gezondheid van de vis en de waterhuishouding in gevaar kunnen brengen (bij twijfel : raadpleeg het
bestuur)
7. Gelieve weerhaakloos te vissen!
8. Het wedstrijdreglement maakt deel uit van de algemene ‘statuten
en reglementen’ , wedstrijdvissers worden geacht dit te kennen .
9. Van elk KVL lid wordt verwacht dat hij 2 (twee) dagen per jaar zich
ten dienste stelt van de club om onderhoudswerkzaamheden uit te
voeren aan de vijvers en/of kantine .
10. Niemand kan aanspraak maken op een vaste visstek .
Iedere visser dient zijn eigen ‘vuilnis’ weer mee te nemen .
Sancties bij overtreding !

Vissen wordt plezierig als iedereen de regels naleeft !!!

