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1. Door wie mag er gevist worden:

Alleen de gasten van Camping Betuwe die in bezit zijn van

Tips

• Indien de gevangen karper erg onrustig en onhandelbaar is,

de nationale Vispas. Er mag gevist worden van 1 uur voor

komt dit in bijna alle gevallen door het te snel binnenhalen.

zonsopgang tot 1 uur na zonsondergang. Nachtvissen is niet

Het advies is om de volgende karper voor de kant nog een

toegestaan!

2. Verplicht materiaal voor Karpervissers
• Groot landingsnet geschikt voor karpers
• Onthaak mat
• Carp Care set van bijvoorbeeld Korda
• Net, sling en cradle dienen schoon te zijn (i.v.m. besmetting)

flink aantal rondjes te laten zwemmen totdat deze duidelijk
opgeeft en dan pas te scheppen. Mogelijk staat uw slip
toch nog te strak afgesteld. Als u deze losser zet is de kans
op een onrustigekarper veel minder, maar nog belangrijker,
een beschadigde bek bij de karper wordt hiermee voorkomen.
• U kunt met een losse slip meer vis vangen. Staat de slip te
strak dan breekt uw lijn of u trekt de haak door de lip van de
vis. In beide gevallen verspeelt u de vis.

3. Hengels

• Leer u zelf een goede techniek aan om de karper veilig vast

verboden.

de duim de karper ondersteund en met de wijsvinger voor

• Haakmaten kleiner dan haakmaat 4 zijn ten strengste
• Krank hooks en langsteelhaken zijn verboden
• Gevlochten onderlijnen zijn verboden.
• Geadviseerd wordt te vissen met ‘micro barbed hooks’.
Bijvoorbeeld met haken van ESP of ACE met micro barb.
• De laatste 50 cm van de hoofdlijn dient te zijn afgeschermd
liefst d.m.v. een tube.
• Er dient een visvriendelijke loodmontage gebruikt te worden,
zodat bij lijnbreuk het lood altijd loskomt van de onderlijn.
• De molen dient te zijn voorzien van een goed ingestelde
slip, zodat de karpers niet worden beschadigd; voor vaste
karperhengels dient er een topelastiek te worden gebruikt.

4. Aantal hengels

• 1 hengel per persoon voor vissers met een vispas.
• Een maximum van 3 hengels per accommodatie
• Vis recht vooruit, denk om uw medevissers.

te houden b.v. met de linkerhand onder de voorzijde waarbij
de borstvin die van u afstaat en de volgende vinger achter de
borstvin en ondersteun met de rechterhand de achterzijde.
• Ziet u een beschadiging vergeet dan niet de Carp Care set
van bijvoorbeeld Korda te gebruiken.
• Maak uw onthaak mat en landingsnet schoon voor gebruik
om overdracht van ziektes tussen verschillende viswateren te
voorkomen.
• Leg uw gevangen karper nooit op een droge onthaak mat,
maak deze eerst goed nat.

Overig

• Laat geen rommel achter, denk ook aan uw sigarettenpeuken.
• Omdat er enkel overdag gevist mag worden de beetmelders
op de zachtste stand zitten. Dit i.v.m. overlast.
• Hengels mogen nooit onbeheerd achtergelaten worden en
moeten binnengedraaid worden als je van je stek weggaat.

• Markers zijn niet toegestaan.

• De beheerder of controleurs hebben het recht te controleren

5. Voer

• Bij conflicten is de uitspraak van de beheerder dan/wel

voedingsstoffen worden bepaalde algen veroorzaakt, o.a.

• Er zijn veel meer dagen om te vissen dan in de zon aan het

(De recreatieplas is stilstaand water. Door gebruik van bepaalde
blauwalg):

of er aan de regels wordt voldaan.
controleur bepalend.
water te liggen. Daarom gaan zwemmers en strandbezoekers

• Het is ten strengste verboden om de vissen te voeren.

vóór vissers. Dus bij mooi weer is er minder gelegenheid om

• Het gebruik van voerboten is niet toegestaan.

te vissen.

• Voerplaatsen aanleggen met grote hoeveelheden voer is
NIET toegestaan.
• Het bijvoeren is niet toegestaan.
• Vissen met pinda’s, borrelnoten en partikels is verboden.
Met uitzondering van vanuit de fabriek voorgeweekte
partikels als maïs en hennep.
• Voer niet in de huisjes mengen of bewaren. Het goed
afsluiten tonnen of emmers en opruimen van voer of
voerresten voorkomt ongedierte.

6. Foto’s

• Het is ten strengste verboden staand foto’s te maken van
gevangen karpers. Een karper die u laat vallen, zwemt nog
keurig weg, maar is de volgende dag overleden aan inwendige
bloedingen van de val. Neem de foto terwijl u hurkt met de
onthaak mat voor u. Maak de afstand naar de onthaak mat
zo klein mogelijk
• Gevangen vissen terugzetten door het schepnet/weegzak in
 het water te leggen en de vis weg te laten zwemmen nooit zelf
lopen met de vis.
• Ieder gevangen vis dient zo snel mogelijk teruggezet worden.
• Het gebruik van leefnetten en/of bewaarzakken is niet
toegestaan!

• Het vissen op Camping Betuwe is geheel op eigen risico.
Schade of diefstal kan niet op ons worden verhaald! Schade
aan onze eigendommen kunnen wel op u worden verhaald!

