Regels voor het vissen

1. Door wie mag er gevist worden:
Er mag alleen gevist worden door de betalende gasten van
Camping Betuwe. Mensen die een dagje willen komen vissen
dienen zich eerst te melden bij de receptie. Er mag enkel gevist
worden van zonsopgang tot zonsondergang. Nachtvissen is niet
toegestaan.
2. Verplicht materiaal voor Karpervissers
• Groot landingsnet geschikt voor karpers
• Onthaak mat
3. Hengels
• Haakmaten kleiner dan haakmaat 4 zijn ten strengste verboden
• Gevlochten onderlijnen zijn verboden
• 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
•2
 Hengels per persoon voor vissers die toestemming hebben
om te vissen
•E
 en maximum van 6 hengels per accommodatie
•V
 is recht vooruit, denk om uw medevissers
•M
 arkers zijn niet toegestaan
5. Voer
Het meer is stilstaand water. Door gebruik van bepaalde voedingsstoffen worden bepaalde algen veroorzaakt, o.a. blauwalg.
•H
 et is ten strengste verboden om onbehandeld voer te
gebruiken zoals duivenvoer, aardappelen, maïs en tijgernoten
enz. Een karper gaat dood van dit voer. Partikels dienen
minimaal 24 uur geweekt en daarna gekookt te worden

• Voerplaatsen aanleggen met grote hoeveelheden voer is niet
toegestaan
• Het bijvoeren is niet toegestaan en pinda’s zijn verboden
• Het goed afsluiten 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
onthaal mat voor u. Maak de afstand naar de
onthaal 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.
• Iedere gevangen vis dient
zo snel mogelijk
teruggezet te worden
• Het gebruik van
leefnetten en/of
bewaarzakken
Laten we er met zijn
is niet
allen zorg voor dragen dat
toegestaan!
de populatie van de karpers
gewaarborgd blijft en dat men
bovengenoemde regels na leeft.
Bij het niet correct opvolgen van
bovengenoemde regels zal de
camping eigenaar de mogelijkheid
hebben u te weren van de camping en
eventuele schade aan de vissen en/of het
terrein bij u in rekening te brengen.

