Natuurpark de Leemputten – Karper visreglement:
- Aankomst vanaf 15u en vertrek op vrijdag of maandag voor 10u, zondag voor 15u.
- Wij vragen een borg van €50,- welke binnen 5 dagen na vertrek per bank retour wordt gestort.
- M.u.v. het winterseizoen en bij droog weer is Natuurpark de Leemputten op woensdag- en
vrijdagmiddag tussen 13.00u en 17.00u en in het weekend, op feestdagen en in de
vakantieperioden elke dag tussen 10.00u en 19.00u ook geopend voor waterfietsers.
Gedurende de openingsuren is het dus mogelijk dat u slechts beperkt kunt vissen.

- Wij willen de groei en gezondheid van onze karpers monitoren en vragen u dan ook vriendelijk
om hieraan mee te werken. Neem bij het fotograferen van beide kanten van de vis een foto en
stuur deze samen met de vangstdatum, tijd, gewicht en eventuele bijzonderheden door naar
de beheerder.
Wij hanteren de onderstaande regels. Het niet nakomen van onze regels geeft ons het recht om
u per direct van het terrein te verwijderen zonder recht op enige restitutie.
Materialen
-

-

U bent verplicht om gebruik maken van de door Natuurpark de Leemputten beschikbaar
gestelde landingsnet, onthakingsmat en drijvende weegzak. Dit om te voorkomen dat de vissen
ziek worden of onnodig beschadigd raken.
Géén bewaarzakken of leefnetten toegestaan. U mag ze zelfs niet in bezit hebben bij
Natuurpark de Leemputten, wordt er toch een aangetroffen wordt u gevraagd te vertrekken.
Molens verplicht met minimaal 200 meter lijn.
Leadcore is verboden
Alleen systemen waarbij er bij een lijnbreuk alleen maar een onderlijntje in de bek van de karper
achterblijft zijn toegestaan.
Verboden te vissen met systemen die lood lossen bij een aanbeet.

Voer
-

Alleen boilies zonder of met slechts weinig conserveringsmiddelen zijn toegestaan.
Vissen en voeren met pinda’s of met zelf bereidde tijgernoten is verboden, andere particles zijn
wel toegestaan mits zorgvuldig geweekt en gekookt.
Geen granen en peulvruchten aan de waterkant weken of koken.
Geen overgebleven voer in het water gooien.

Vis instructies
-

-

-

Per stek minimaal 1 ervaren visser van 18 jaar of ouder.
Maximaal 3 hengels p.p.
Bij de gevangen vis, voordat men hem uit het water tilt, altijd controleren of de vinnen plat tegen
het lichaam van de karper zitten.
Gevangen vis diervriendelijk behandelen, eventuele wonden desinfecteren met betadine zalf en
hierna uiteraard voorzichtig maar zo snel mogelijk terug zetten.
Drijvende weegzakken zijn voorzien om een karper te bewaren voor een maximum van 30
minuten. Zorg dus dat je een camera bij je hebt met flits om mooie nachtfoto’s te kunnen
maken. Bij het terugzetten van de karper altijd de weegzak gebruiken.
Water voorradig houden om de vissen te bevochtigen op de onthakingsmat. (Hiervoor is een
emmer aanwezig op de stek.)
(Roei)boot op het water gebruiken als dit voor het welzijn van de vis noodzakelijk is. Hiervoor
zijn boten (tegen meerprijs) beschikbaar. Het gebruik van een boot is op eigen risico, het water
kent dieptes tot 3 meter dus een reddingsvest is ten aller tijden verplicht in de boot.
Radiografisch bestuurbare voerboten zijn toegestaan.
Nooit onbewaakte hengels laten staan.
Verboden vissen te markeren, stelen, verminken of doden. Inbreuken hierop zullen worden
vervolgd.
Algemeen

-

Geen drugs en overmatig gebruik van alcoholische dranken.
Geen geluidsoverlast. Niet persoonlijk, met een radio, of met beetverklikkers. Speciaal van
toepassing tijdens nachtelijke uren.
Geen gasten ontvangen, tenzij hier door de beheerder expliciet toestemming voor gegeven is.
Open vuur is verboden, u mag wel de terrashaard op de visplek gebruiken. Hout kunt u per
kruiwagen kopen bij de beheerder tegen meerprijs. BBQ of kleine gasstelletjes is toegestaan.
Het is niet toegestaan planten, bomen of riet te snoeien, mocht u last hebben van enige vorm
van vegetatie geeft u dat aan bij de beheerder.
Verboden voor honden en/of overige huisdieren.
Vuilnis moet worden verzameld op de daarvoor aangewezen plaatsen.
U dient de gebruikte stek netjes en schoon te houden, i.v.m. het weren van ongedierte.
U dient gebruik te maken van de aanwezig sanitaire voorzieningen, en deze ook netjes en
schoon achter te laten.
U dient mee te werken aan een eventuele controle van uw materiaal en voer door de beheerder.
Wij wensen u veel visplezier!

