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Reglement Karperweekend 2017 
Mulderplas 

 
 

- Inschrijven is mogelijk voor een ieder die lid is van Hengelsport vereniging Ons 
Genoegen te Schinnen door je aan te melden bij  
Karper commissie: ralph.palmen@hsvschinnen.nl. Vermeld bij je aanmelding je 
naam, telefoon nummer,  lidmaatschapnummer (vispas). Aanmelding is alleen 
mogelijk 2 weken voor het Karperweekend! 

- De minimum leeftijd om deel te nemen aan de karperweekenden is 16 jaar. 
- Er wordt gevist in zones.  
- Alleen vissers die zich hebben opgegeven voor het karperweekend mogen dat 

weekend vissen, de Mulderplas is dan gesloten voor overige vissers. 
- Het weekend start op vrijdag 18.00 uur tot en met zondag 12.00 uur. 
- Loting van de zones vindt plaats op de parkeerplaats (rond 18.00 uur), wees dus op 

tijd aanwezig. 
- Iedere deelnemer moet mee loten. 
- Onderlinge ruil van zones is mogelijk. 
- Indien twee personen samen op 1 zone willen vissen, moet dit bij de aanmelding  

kenbaar worden gemaakt, dit koppel loot in de loting mee als 1 persoon. Maximaal 3 
hengels. 

- De plek waar je je installeert in de zone is vrij, hierbij dien je uiteraard wel rekening 
te houden met je collega-visser. 

- Er mag maximaal met 2 hengels worden gevist per deelnemer, indien er dus twee  
deelnemers samen als koppel willen vissen mag dit met maximaal 3 hengels. 

- Onthaakmat is verplicht alsmede een degelijk schepnet. 
- Oppervlakte visserij is niet toegestaan. 
- Er mag gevist worden met boilies, pellets of partikels (let op : zorg ervoor dat je 

partikels goed gekookt zijn!). 
- Richtlijn voor je hoeveelheid voer; 2 kilo per hengel.  Wees verstandig met voeren, 

regelmatig een handjevol voeren levert vaak een beter resultaat op dan in 1 keer een 
grote hoeveelheid. 

- Op je hoeveelheid voer kun je voor en tijdens het weekend gecontroleerd worden. 
- Ga op een verantwoorde wijze om met  gevangen vis;  nat houden, op correcte wijze 

op de mat leggen (let hierbij vooral op de borstvinnen; plat langs het lichaam), maak 
je foto’s en of filmpje en zet de vis rustig terug. 

- Een ieder dient gebruik te maken van het vangst registratie formulier.  
- U bent zelf verantwoordelijk om dit formulier te downloaden op onze website en het  

in uw bezit te hebben voor aanvang het karper weekend.  
- Gebruik van tent/bivvy is volgens de algemene regels van de vispas, afwijkingen 

hierbij zijn voor eigen risico. 
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- Gebruik van alcohol is in beperkte mate toegestaan.  Je bent zelf verantwoordelijk 
voor je eigen gedrag. Wij behouden ons het recht om, bij wangedrag of overmatig 
alcoholgebruik, je deelname (voortijdig) te beëindigen. Let hier dus op! 

- Gebruik van (soft)drugs is verboden! Ook hier geldt dat bij constatering de deelname 
(voortijdig) wordt beëindigd! 

- Open vuur is ten strengste verboden. 
- Geen bezoek na 21.00 uur, dit i.v.m. geluidsoverlast voor je omgeving waarin je je 

begeeft en ook voor je collega-vissers. 
- Geen brommers/scooters toegestaan (net als deelnemers met auto op de 

parkeerplaats parkeren ; dus ook niet naar de stek toe rijden om je spullen te 
brengen!) Dit geldt ook voor mensen die op bezoek komen. Je bent zelf 
verantwoordelijk hiervoor. Komt je bezoek toch naar de stek met de scooter, dan 
spreken we jou hier op aan, bij herhaling wordt de deelname beëindigd.  

- Ruim je visstek tijdens en na afloop van het weekend op! 
- Gezamenlijke afsluiting op de parkeerplaats, zondag om 12.00 uur. Iedereen is dan 

ook op de parkeerplaats aanwezig! Wil je de dag nog doorvissen, dan haal je de 
hengels in en ben je om 12.00 uur op de parkeerplaats! 

- Deelname aan dit weekend is geheel voor eigen risico ; er is geen “bewaking”. De 
HVS is niet verantwoordelijk voor schade, vermissing, enz.    

- Prijzen verdeling: per persoon kan er maar 1 prijs worden gewonnen. 
- Verdeling van de prijzen in drie categorieën:  

1. Zwaarste karper 
2. Hoogste totaal gewicht karper 
 

Binnen deze drie categorieën zullen een 1e, 2e en 3e prijs worden uitgegeven.  
 
De leden van de karpercommissie behouden zich het recht om een ieder die zich niet aan 
bovenvernoemd reglement houdt, te verwijderen en de deelname aan dit karperweekend te 
beëindigen.  
 

 


