
Reglement Topnotch Fishing & Outdoor Karper weekend 

42-uur koppel 

 

1.   Deelnemer moet in het bezit zijn van een geldige vijver jaar vergunning van HSV Geulle. 

2.   Minimale leeftijd is 18 jaar bij singel en 12 jaar onder begeleiding van volwassene bij       

      koppel. 

3.   Max. 15 koppels.  

4.   Iedere visser is verplicht een grote onthakingsmat (min. 50cm x 100 cm ),groot schepnet 

      en ontsmettingsmiddel bij de hand te hebben 

5.   Men is verplicht de visplek schoon te houden en na de wedstrijd schoon achter te laten. 

6.   Gevangen vis direct melden bij de weger , als de vis gewond is dit behandelen . 

7.   Als men te lang moet wachten of bij hoge buiten temperaturen leg de vis in het net of in 

      een sling in het water . 

8.   De rodpod of buzzerbars staan op het plaats nummer . Dus de hengels bevinden zich op 

      maximaal op 50 cm van het plaats nummer. 

9.   Toplood is verplicht. 

10. Recht vooruit vissen haaks op de vijver rand , bij twijfel ( i.v.m. toplood ) zal door de  

      controleur gevraagd worden om op te halen. 

11. We mogen voor het karper weekend max 5 kilo voer per vis plaats, hier wordt op 

gecontroleerd . 

12. We vissen allemaal op de bodem met een maximale onderlijn van 30 cm. 

13. Alle karper soorten (schub-,spiegel-,rijen- en graskarpers) tellen mee. 

14. We blijven ten allen tijden op onze stek, ook als de hengels zijn ingedraaid. Uitzondering 

is natuurlijk de keet, voor WC bezoekjes en eventueel drinken en eten af te halen. Je gaat 

daarna direct terug naar je eigen stek. KC en bestuursleden uitgezonderd mits ze in een 

koppel zitten. Zij worden gevrijwaard van deze regel voor (sociale)controle, en eventuele 

andere neven taken.   

15. Regel 14 is ook van toepassing voor het voeren. We gooien de hengels in vanuit de stek 

en we voeren ook vanuit de eigen stek.  

16. Na akkoord gaan jullie er ook mee akkoord dat er foto’s/filmpjes worden gemaakt en op 

de website of andere sociale media worden geplaats.  

17. Er wordt niet naar foto apparatuur gegooid of dergelijke. Mocht dit toch gebeuren en er is 

iets met de apparatuur dan worden de kosten verhaald op de veroorzaker.  

18. Zorg er voor dat je op tijd bent bij de loting. Mocht je iets later zijn, laat dit direct weten 

aan een van onze KC leden.  



Het is verboden 

1.   Tijdens het vissen de visplaats te verlaten met de hengels in het water. 

2.   Drijvend vissen , zig vissen , gekleurde maden ,tijger noten en voerboten . 

3.   Extra voer te laten brengen door fam. of vrienden . ( hier op wordt streng gecontroleerd ) 

4.   Overmatig drank en drugs gebruik ( geen alcohol onder de 18 jaar ) 

5.   Overmatig geluid produceren, radio ,roepen ,etc. 

6.   Voor de rest geld het vijver reglement van HSV Geulle. 

 

De karper commissie  ( KC ): 

Deze voert controle uit op niet naleven van het reglement. 

Tijdens het karper weekend zijn ten aller tijde 2 leden van de KC aanwezig. 

Wegen gebeurt door de weger of KC leden , een weger die geen KC lid is heeft ook een 

controlerende bevoegdheid en bij constatering kan hij met de KC overleggen. 

Het bestuur van HSV Geulle heeft de zelfde bevoegdheid. 

De organisatie en het bestuur van HSV Geulle zijn niet aansprakelijk voor schade , 

vermissing , ongevallen , etc. 

Bij constatering van een overtreding volgt onherroepelijk diskwalificatie en dient men  

op te ruimen en de visplek te verlaten , tevens is men dan uitgesloten voor een volgend 

evenement. 

Het loten van de wedstrijd is 1.5 uur voor aanvang van het evenement, er wordt 1 maal 

geloot . 

Voor het loten dient men de vijver vergunning in te leveren bij de KC (deze worden bewaard  

in het club gebouw en krijgt men na het evenement terug ) 

Bij discussie is de KC eindverantwoordelijke en hun beslissing is bindend. 

Dit regelement dient men te ondertekenen ,zodat u akkoord gaat. 

 

De karper commissie en het bestuur van HSV Geulle wensen jullie een leuk weekend. 

 

Naam en handtekening visser 1                      (bij koppel) naam en handtekening visser 2 


