
Het reglement 

Om het welzijn van de omgeving en haar bewoners te beschermen zijn er een aantal regels 
opgesteld. Iedere visser is verplicht zichzelf op de hoogte te stellen van ons reglement en 
dient zich daaraan te houden. Bij misstanden omtrent het reglement of m.b.t. andere zaken, 
maak eventueel foto's en neem contact met een controleur of iemand van het bestuur. Ook 
voor vragen en/of onvrede aan de waterkant kunt u zich richten tot hen. 
 
Karpervissen 
- Het welzijn van de vissen en de omgeving waarin zij leven staat voorop. 
- Op de stekken waar gevist wordt, dient een onthaakmat 
  en groot schepnet aanwezig te zijn. 
- Goede, grote onthaakmat gebruiken! 
- Behandel de vissen met respect! Karper nat houden tijdens fotograferen, 
  til uw vangst nooit te hoog op, houd karpers altijd boven de onthaakmat 
  en let op de vinnen en de lijn tijdens het optillen in schepnet en weegzak. 
- Gevangen karper snel en onbeschadigd terugzetten. 
- Het bewaren van karper in een bewaarzak/sling is niet toegestaan m.u.v. 
  een karper wedstrijd en het voorbereiden/maken van een vis foto.   
- Vissen met gevlochten hoofdlijn verboden. 
- Bij lijnbreuk dient het lood altijd los te komen van de lijn. 
- Gebruik van weerhaakloze haken verboden. 
- Vissen met leaders/voorslag verboden. 
- Verplicht gebruik van tubing boven het lood. 
- Vissen met maximaal 2 hengels toegestaan. 
- De stek niet onbeheerd achterlaten wanneer er nog lijnen in liggen. 
- Particles goed doorkoken. 
- Voorvoeren verboden. 
- Gebruik van een radiografische boot is toegestaan. Een grote boot is verboden! 
- Het uitlopen van lijnen met een waadpak is verboden. 
- Geen schade toebrengen aan natuur en begroeiing. 
- Laat je eigen stek schoon achter. Ook bierdopjes, 
  peuken en lijnresten horen in de vuilniszak. Neem je eigen afval mee naar huis. 
- Open vuur verboden. Barbecue toegestaan. 
- Bij het in gebruik nemen van een stek, houd rekening met andere vissers. 
- Zwemmen verboden. 
- Honden ten alle tijden aanlijnen, hondenpoep opruimen. 
- Het maken van storende geluiden (overdag/’s nachts) is verboden. 
- De visser is ten alle tijden verantwoordelijk voor zijn / haar bezoekers het is  
  verboden tussen 24.00 uur en 07.00 uur bezoekers te hebben of te krijgen.  
- Binnen de omheining is slechts het gebruik van groene (slaap)vistenten toegestaan. 
- Jeugdleden die met twee hengels of ’s nachts willen vissen, dienen in het bezit te zijn van 
  dezelfde visdocumenten als een volwassene.    
- Vissen zonder nachtvispas toegestaan één uur voor zonsopkomst en tot één uur 
  na zonsondergang.  
- Nachtvissen, onder begeleiding van een volwassene met de juiste vis documenten voor 
  HSV de Kleuter, is toegestaan vanaf een leeftijd van 16 jaar. 



  Vanaf 18 jaar mag men individueel nachtvissen.    
- Omdat we iedereen zoveel mogelijk willen laten genieten van zijn hobby, maken we een 
  uitzondering voor het meenemen van een kind of partner. Hierbij gelden natuurlijk wel 
  enkele regels: 
  Deze persoon moet in dezelfde tent slapen als de visser met de nachtvergunning. Er is dus 
  slechts één tent / schuilmiddel toegestaan. Deze persoon mag in de nachtelijke uren niet 
  vissen of door middel van hengels een stek bezet houden. Bij overtreding worden beide 
  vissers geschorst en kan de nachtvispas van de begeleidende visser ingenomen worden.       
 
 
Controle 
- Het hinderen, beledigen of bedreigen van controleurs is ten strengste verboden 
  dit betekent intrekking van de vergunning, bij bedreiging wordt altijd aangifte  
  gedaan bij de politie. 
- De (nacht)vispas kan ten alle tijden opgevraagd worden. 
- Alle aanwijzingen door controleurs/bestuursleden van de vereniging dienen stipt 
  opgevolgd te worden.  

Stekken 
De Kleuter is opgedeeld in zones (zie kaart website). Er wordt verwacht dat je als visser 
binnen je eigen zone blijft.  

Meenemen en uitzetting vis 
- Het is streng verboden om vis te doden of mee te nemen. 
- Uitzettingen worden enkel gedaan door het bestuur. Neem hierin zelf 
  geen initiatief, dit kan grote schade aan het water tot gevolg hebben. 

Bij overtreding van deze regels behoudt HSV de Kleuter het recht de overtreder te schorsen 
of te royeren.  
 
 
 

 


