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Artikel 1:
Leden van HSV de Kleuter zijn verplicht een geldige vispas en een vergunning van HSV de Kleuter bij zich
te hebben, voor nachtvissen dient men tevens de nachtvisvergunning van HSV de Kleuter te kunnen
tonen.
Het in bezit hebben van de vereiste papieren betekent automatisch dat de houd(st)er kennis heeft
genomen van de geldende regels en voorschriften
Artikel 2:
Leden dienen op eerste aanvraag van de controleur de documenten genoemd onder artikel 1 te kunnen
tonen. Op verzoek zal de controleur zich kunnen legitimeren.
Op verzoek van de controleur dient men medewerking te verlenen aan de controle van de vangst, vislijn,
haken, onderlijnen, viskoffer of andere bagage benodigd bij het vissen, dan wel het binnen halen van de
hengel(s).
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.
Artikel 3:
Jeugdleden die met twee hengels of ’s nachts willen vissen, dienen in het bezit te zijn van dezelfde
visdocumenten als een volwassene.
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.
Artikel 4:
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.
Artikel 5:
Binnen de omheining is slechts het gebruik van groene tenten toegestaan.
Artikel 6:
Het is verboden water en oevers, in welke vorm dan ook, te vervuilen of handelingen te verrichten zoals
snoeien van bomen en of kantbegroeiing, rietkanten te maaien.
Elke visser is verplicht tot het schoonhouden van zijn stek en dient ervoor zorg te dragen dat het vuil in
de daarvoor bestemde bakken terecht komt. Indien de hoeveelheid vuil meer is dan redelijkerwijs in de
bakken kan is men verplicht het vuil mee naar huis te nemen.
Een visser die een reeds vervuilde visstek gebruikt is verantwoordelijk voor het daar aanwezige afval.
Artikel 7:
Het produceren van storende geluiden, het last bezorgen van medevissers, in welke vorm dan ook zowel
’s nachts als overdag is verboden.
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Artikel 8:
Het gebruik van een barbecue is toegestaan mits er een emmer water onder handbereik staat.
Open vuur is ten strengste verboden.
Artikel 9:
Het laten loslopen van honden is verboden.
Artikel 10:
Het is verboden vis mee te nemen dan wel uit te zetten.
Artikel 11:
Het gebruik van vaartuigen in welke vorm dan ook is verboden, met uitzondering van radiografisch
bestuurbare voerboten.
Artikel 12:
De Kleuter is opgedeeld in zones. Elke visser is vrij om te vissen waar hij wil ( met inachtname van
maximale werpafstand en visveilig vissen dus niet tussen de takken of in een lelieveld ).
Echter als de stek langs uw stek ook bezet is / wordt is onderling overleg over de plek van vissen aan te
bevelen, indien men onderling hier niet in goed overleg uit kan komen is de zone indeling bepalend.
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Artikel 13:
Het bewaren van karper in een bewaarzak is niet toegestaan behoudens tijdens een karper wedstrijd.
Artikel 14:
Vissen op karper: *Verboden om met dyneema ( gevlochten lijn ) te vissen.
*Safety loodsysteem is verplicht.
*Tube boven lood op hoofdlijn is verplicht.
*Gebruik van leadcore is verboden.
*Alleen haken voorzien van microbarb zijn toegestaan.
*onthaakmat, klinik (ontsmettingsmiddel) en groot schepnet zijn verplicht.
Artikel 15:
Ieder lid wordt verzocht om onregelmatigheden bij een controleur of het bestuur te melden.
Artikel 16:
Bij verschil van mening over toepassing of interpretatie van bovengenoemde regels beslist het bestuur
en of de controleurs.
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