Karper Reglement Visclub Nooit Genoeg
Iedere karpervisser dient zich zoals de andere leden aan het algemeen reglement te houden. Elke
overtreding op het karperreglement wordt bestraft met definitieve uitsluiting uit de club. Nieuwe
karpervissers moeten rekening houden met de vaste stekken van de vaste karpervissers. Indien ze
deze stekken willen bevissen moeten ze eerst de visser van deze stek contacteren , en informeren of
dit kan die dag of dagen. Indien alle vaste stekken op naam staan en na overleg toch ook niet bevist
kunnen worden ,kan er door de andere karpervissers enkel gevist worden op het voorste gedeelte van
het water (vanaf de nr’s:35 tot 55). De vaste stekken op naam mogen dus niet bevist worden zonder
overleg met de visser van deze stek(ken) . Indien alle vaste stekken vol zijn kan je uw naam
doorgeven en zodra er dan een plaats vrij is word deze toegekend aan u,op voorwaarde dat u nog
steeds lid bent.

Iedere karpervisser moet voorzien zijn van volgende zaken:
1. Een degelijke onthakingsmat . Alle handelingen op het droge dienen op of
boven deze mat te gebeuren. (onthaken, meten, wegen, fotograferen)
2. een ruime en stevige weegzak
3. een ruime schepnet voor de karper (min 80 of 90 cm voorkant spanwijdte)
4. Emmer (Alle materialen waarmee een karper in aanraking komt moeten
vooraf nat gemaakt worden.)
5. Verplicht gebruik van zgn safety rigs.
6. Er worden haken gebruikt zonder of met micro barb.
7. Iedere visser moet steeds de nodige documenten bij zich hebben en kunnen
voorleggen .
als na controle blijkt dat u niet over een van boven genoemde spullen of bescheiden beschikt
dan is het vissen op karper niet toegestaan!
Er mag gevist worden met max 2 hengels per visser..
Er moet steeds recht over de stek gevist worden (niet 1 lijn 10m naar links en de andere
10m naar rechts).
Telegeleide voerboot is toegestaan.
Voorslag (safezone leaders o.a.) zijn toegestaan. Leadcore (niet toegestaan)
partikels dienen voor gebruik goed geweekt en gekookt te worden die tot de kern zacht zijn
vóórdat deze als lokvoer en haakaas gebruikt mogen worden (geen pinda’s i.v.m. het
blauwzuur)
Indien niet aanwezig op visplek lijnen uit het water.
Voor een wedstrijd dienen de hengels 2u voor de wedstrijd uit het water te zijn , en dient
men de vis plaats te ruimen voor de wedstrijd.
Indien er een visuitzetting plaats vind mag er tot 4 weken na visuitzetting niet gevist worden
(voor de vaste stok vissers is dit tot de openingswedstrijd)
Iedere vaste karpervissers heeft zijn eigen vaste stek.
Deze stekken worden toegekend in onderling overleg met De Poorter David .

Een vaste karpervisser ben je pas als je het vorige jaar Lid was en met regelmaat
(wekelijks) komen vissen bent. Uw vaste stek ben je kwijt als je : uw lidgeld te laat betaald (
na eind februari) of niet betaald...
Vaste plaatsen zijn te bekijken op de website , of na te vragen bij de aangeduide
persoon.(De Poorter David)
(Stek1:nr1-3 / Stek2 :nr4-7 / Stek3: nr8-11 / Stek4: nr12-15 / Stek5: nr16-19 / Stek6: nr20-23 / Stek7
nr24-27 / Stek8 nr29-32 )

Karpervissers die er later bijkomen kunnen dan telkens kiezen uit de overige vrije stekken
die die dag dan vrij zijn om te vissen .
De nr 35 tot nr 55 zijn ook steeds vrij te bevissen (rekening houdend dat er maar tot het midden mag
gevist worden als er iemand over u zit)
Willen ze op een vaste stek zitten van een andere visser kan dit enkel na overleg met de
visser van deze stek.
Indien deze stek of 1 van de andere toch niet vrij is omdat de visser zelf komt vissen , moet
hij op vrije stekken vooraan gaan zitten . De nr 35 tot nr 55 zijn ook steeds vrij te bevissen
(rekening houdend dat er maar tot het midden mag gevist worden als er iemand over u zit)
Kom je enkel overdag vissen op karper , mag je zitten waar je wil maar indien de visser van
de stek komt voor een nacht sessie moet je s ’avonds tijdig plaats maken of u verplaatsen
Respect naar elkaar en communicatie is hier toch ook een belangrijk punt .
Een vaste stok visser kan nooit weggestuurd worden van uw stek, als deze al aanwezig is
bij uw aankomst.
Er kan voor de vaste karpervissers een sleutel gevraagd worden voor de toiletten.
Deze kan je bekomen via De Poorter David. Indien je deze sleutel kwijt speelt moet je deze
zelf betalen.
Het gebruik van de toiletten en sleutel dienen op een verantwoorde manier gebruikt te
worden.Indien we merken dat hier misbruik van word gemaakt worden deze sleutels
onmiddellijk terug gevraagd.

Het is verboden
•
•
•
•
•
•
•
•

uw afval te laten slingeren.
om vissen te zakken
gevlochten lijn als hoofdlijn te gebruiken, gevlochten lijn als onderlijn (rig) is
wel toegestaan. (kwetsen bekken en te klein water)
om karpers te merken, beschadigen, doden of mee te nemen.
Leadcore
Pinda’s
Boilie's van Pollardbaits e.a.(niet gereglementeerd voor gebruik op de
Belgische markt "FAVV:Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen")
Nachtlawaai te maken

Vragen en info Stekken bij:
De Poorter David
GSM: 0477.83.43.92
E-Mail :depoorterdavid@visclubnooitgenoeg.be
Controle Materiaal en Stekken :
De Poorter David en het Bestuur

Reglement is goedgekeurd door het voltallige bestuur

Aanpassingen aan het reglement zijn mogelijk , en worden gepubliceerd op de
website (http://www.visclubnooitgenoeg.be) en uitgehangen in de kantine.

Bijlage Karper Reglement Visclub Nooit Genoeg

Toegewezen Stekken
Stek nr
1
2
3
4
5
6
7
8

Aangewezige Wedstrijd nr
01-03
04-07
08-11
12-15
16-19
20-23
24-27
29-32

Naam
De Jonghe Kelly
De Jonghe Eddy
Landuydt Glenn
Hol Arian / De Decker Nils
Vander Zeijden Marco
De Nutte Veerle
De Poorter David
De Poorter Brandon

alle overige vis plaatsen niet vernoemd in bovenstaande kunnen ook bevist worden door de
sporadische karpervisser

Vragen:
De Poorter David
Gsm: 0477.83.43.92
E-Mail:depoorterdavid@visclubnooitgenoeg.be
Website: http://www.visclubnooitgenoeg.be

