Reglementen bij afhuur vijver 3 (Fish-Inn)
Alle afhuur moet minimum 1 maand vooraf geboekt worden.
Diegene die de boeking doet wordt aanzien als Kapitein, hij moet vooraf een lijst met de
namen van alle deelnemers doorsturen, mensen die ooit de reglementen niet hebben
gerespecteerd zullen niet mogen deelnemen.
Er worden maximum 10 deelnemers toegelaten. (Dus afhuur kan van 1 tot 10 personen)
Voor de start van de Fish-Inn is er een briefing voor alle deelnemers en wordt de afhuur
afgerekend.
Bij volledige afhuur bepalen de deelnemers zelf welke stekken zij innemen.
Bij dagkaarten, zal bij de boeking het steknummer gekozen worden, de stekken zullen
opgebouwd worden in zones, iedereen vist binnen deze zone. (Op de website zal een kaart
van de vijver voorzien worden, waar alle stekken op staan)
Alle deelnemers plaatsen hun wagen op de voorziene parkings, bezoekers plaatsen hun
wagen aan de straatkant, na zonsondergang zijn enkel deelnemers op de lijst toegelaten,
verkeer op en af het domein is dan verboden.
Tijdens de nacht is er algemene stilte op gans het domein, overdag is ook geluidshinder niet
toegestaan.
Overvloedig alcohol gebruik is niet toegelaten tijdens het vissen, algemeen gebruik van alle
drugs ten strengste verboden.
Er wordt gevist met maximum 2 hengels per man.
Kinderen wordt steeds vergezeld van een volwassen persoon tijdens het vissen.
Er is steeds iemand aanwezig wanneer de hengels te water liggen per stek.
Karper schepnet is verplicht.
De vis wordt onthaakt in een onthaakbad of gesloten onthaakmat die voldoende dik is.
Na onthaken de wonde verzorgen, verzorgingskit moet aanwezig zijn op elke stek.
Leef of bewaar zakken zijn verboden, tijdens het wegen zit de vis in gesloten weegsling.
De vis moet zo snel mogelijk terug in het water gezet worden.
Tijdens het nemen van foto’s wordt de vis steeds opgetild boven een mat of bad, men
houdt de vis steeds vochtig en niet hoger optillen dan nodig.
Er wordt gevist met weerhaak loze haken of maximum micro weerhaken.
De vis steeds op een visvriendelijke manier afdrillen en behandelen.
Zwemmen en varen is niet toegestaan, voerboten zijn toegelaten binnen de zones.
Enkel gebruik van natuurlijke ingrediënten in het lokaas zijn toegelaten.
Partikels en alle grondvoer moeten voldoende gekookt en in goede conditie verkeren.
(Geen schimmels)
Het gebruik van tijgernoten is verboden.
Putten graven en afbreken van takken of planten is verboden.
Open vuur maken is verboden enkel kleine kook installaties zijn toegelaten.
Op elke stek is een vuilzak aanwezig, de grond moet vrij zijn van vuilnis of alle andere afval.

