
 

 

 

 

 Tijd van aankomst : 13:30 - 15:30 strikt. Mocht u later verwachten te arriveren, neem 
dan direct contact op met The Carp Specialist 

 Tijd van vertrek : 10:00 - 11:00 strikt 
 Nachtvissen is toegestaan 
 Maximaal 3 hengels per visser, het is alleen toegestaan om te vissen met 

karperhengels 
 Gevlochten hoofdlijnen, leadcore, tube en voorslagen zijn verboden. Een loodvrije 

leader (bijv. FreeFall, KlingOn, Submerge etc.) is wel toegestaan voor gebruik 
 Ontsmetting van de wonden is verplicht (bv. Carp Care wound treatment) 
 Bewaarzakken zijn verboden 
 Geen haken groter dan maat 4 en alleen met micro-barb 
 Visveilige loodsystemen zijn verplicht. De systemen die toegestaan zijn, zijn: Strategy 

Central Shocker, PB Hit and Run, en helicopter/chod systemen. Zorg er ten alle tijden 
voor dat knopen gemakkelijk door de rubbers en leadclips kunnen glijden. 

 De eigenaar & beheerder behouden zich het recht voor om uw materiaal te controleren 
 Roeiboten zijn toegestaan, het is verplicht om een reddingsvest te dragen bij gebruik 
 Het gebruik van H-markers is niet toegestaan 
 Voerboten zijn toegestaan, maar houd rekening met uw medevissers 
 Houd steeds water voorradig om de vissen te bevochtigen op de onthaakmat 
 Spoel uw onthaakmat na gebruik steeds af om kruisbesmetting met eventuele 

parasieten te vermijden 
 Geen luide radio’s & felle verlichting 
 Geen onbewaakte rodpods 
 Barbecues zijn toegestaan, maar geen open vuur 
 Houd uw stek netjes en plaats uw vuilnis in de vuilnisbakken voorzien op uw stek. 
 Glas dient apart gescheiden te worden 
 Zwemmen is niet toegelaten 
 Het uitlopen van uw lijnen is niet toegestaan 
 Kinderen vallen onder de verantwoordelijkheid van hun ouders of begeleiders 
 We zijn niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen en diefstal op het domein 
 Markeren of verminken van de vissen is ten strengste verboden. Inbreuken hierop 

zullen zonder meer vervolgd worden 
 Omwille van het slecht klaarmaken van partikels door sommige vissers, zijn alle zelf 

meegenomen partikels verboden op “De Koperen Plas”. U kunt ter plaatse particles 
kopen uit het assortiment van All-In Partikels 

 Drugs- en overmatig alcoholgebruik zijn niet toegelaten op het domein 
 Er is een bewaakte parkeerplaats op het domein 

Bij de eerste overtreding van deze reglementen zal er een gele kaart worden uitgedeeld, bij de 
tweede overtreding van deze reglementen zal er een rode kaart volgen en wordt verzocht het 
domein te verlaten. 


