
 
 
 
REGLEMENT CARP NIJSTAD 

 

Algemeen 

 Drugs en alcohol misbruik wordt niet getolereerd. Wildplassen is verboden. 

 Op het terrein is wc/douche aanwezig.  

 Het maken van een kampvuur is verboden, kleine barbecue is wel toegestaan.  

 Partytenten zijn verboden. 

 Alleen bivi tenten zijn toegestaan 

 Het is niet toegestaan planten, bomen of riet te snoeien. Mocht u last hebben van 
enige vorm van vegetatie, geef dat dan aan bij de beheerder. 

 Honden enkel toegestaan bij overleg vooraf. 

 Maximaal 2 vissers en 2 niet vissers per stek. Het is toegestaan om te vissen met 
maximaal 3 hengels per visser. Bezoekers dienen zich te melden bij de beheerder. 
Voor toestemming vooraf bellen. 

 Parkeerplaatsen zijn gemaakt bij het paviljoen. Gebruik deze en laat uw auto niet op 
de weg of stek staan. Indien mogelijk uitladen bij de visstek. 

 Er is een oplaadpunt aanwezig bij het paviljoen.    

 Vissers dienen  voor 11.00 uur te vertrekken, nieuwe vissers komen om 11.00 uur. 
Later aankomst tijdstip is mogelijk  in overleg. 

 Carp Nijstad gunt iedereen een mooie vakantie. Houdt er rekening mee dat geluid 
over het water ver draagt. Houdt de volume van uw muziek apparatuur erg laag en 
praat met gedempte stem. 

Boot 

 Baitboat is toegestaan. Roeiboot is verplicht tot maximale grootte van 3.5 meter. 
Alleen met een Electro motor is toegestaan, H-markers zijn verboden. 

 Het gebruik van de boot is ’s nachts niet toegestaan tussen 24.00 en 06.00.  

 Het gebruik van een boot is op eigen risico. Zorg voor een veilige boot. Het water 
kent dieptes tot 30 meter, een reddingsvest is ten allen tijden verplicht in de boot. 

 Vanaf alle stekken voldoende afstand houden van de woningen, zie plattegrond 
Carp Nijstad.   



Visvereisten 

 Het meenemen, verplaatsen en/of doden van karpers is ten allen tijden verboden.  

 Bewaarzakken zijn niet toegestaan. U mag ze ook niet in uw bezit hebben op Carp 
Nijstad.  

 Drijvende weegzakken zijn voorzien om een karper te bewaren voor een maximum 
van 15 minuten. Zorg dus dat u een camera bij u heeft met flits om mooie 
nachtfoto’s te kunnen maken. 

 Tijgernoten en pinda’s zijn verboden. Andere particles zijn wel toegestaan mits 
geweekt en gekookt en alleen toegestaan van het eigen label Carp Nijstad, te 
bestellen via het boekingsformulier. 

 Zorg dat alle vinnen plat tegen het lichaam van de karper zitten voor u hem het 
water uit tilt. Zet de karper altijd terug met behulp van de weegzak. Mocht een vis 
beschadigingen hebben, behandel deze met de wond ontsmettingsproducten van 
het merk Carp Care. Dit is verplicht. 

 Micro weerhaken zijn alleen toegestaan, maar niet kleiner dan maat 6, dit voorkomt 
onnodige beschadigingen in de bek van de karper. Weerhaakloze haken zijn 
verboden, deze functioneren als een mes tijdens de dril van de vis. 

 Het is niet toegestaan Longcurve haken, Fox series 5, Long Shank Nailers of andere 
lange gebogen/gezette haken te gebruiken. Deze veroorzaken grote beschadigingen 
in de bek van de karper. 

 Gebruik alleen visveilige loodsystemen. De volgende systemen zijn toegestaan: 
Strategy  Central Shocker ,PB hit and Run en helicopter-chod sytemen, zorg wel dat 
de knopen gemakkelijk door de rubbers en leadclips kunnen glijden. 

 Gevlochten lijnen, nylon, shockleaders of andere leaders van elke materiaal zijn 
verboden. Minimale hoofdlijndikte 0.30mm. 

 Leadcore, unleaded, freefall of andere gevlochten leaders mogen niet langer zijn 
dan 60cm. Fluorocarbon toegestaan als voorslag en leader mits de knoop wel door 
de rubbers en leadclips kan glijden, minimaal 0.45mm/0.40mm. 

 De groei en gezondheid van de karper wordt gemonitord. Neem daarom bij het 
fotograferen van de vis een foto van beide kanten en vul de gedownloade vangst 
app in.  

 Om overdracht van ziektes te voorkomen, zijn onthaakmatten, schepnetten, 
weegzakken, driepoot, weegklok en wateremmers aanwezig. Neem uw eigen 
attributen niet mee. 

Ten slotte 

 Over het reglement en de interpretatie hiervan kan niet gediscussieerd worden met 
de beheerder.  

 Bij een eerste kleine overtreding wordt er een waarschuwing worden gegeven. Bij een 
grove overtreding of een tweede overtreding dient u het terrein te verlaten.  

 Er kan geen aanspraak worden gemaakt op restitutie.  

 


