Huishoudelijk reglement 2015
Nr 2015-01
Iedere visser wordt geacht dit reglement aandachtig te lezen en te ondertekenen in twee exemplaren
voor akkoord met u mee te brengen.
Bij het niet naleven van het opgestelde reglement kan de toezichthouder u vragen het terrein te
verlaten, dit zonder enige nadelige gevolgen voor de organisatie.
Reglement:
-Voerboten, schepnetten, onthakingsmatten etc, van Forest Valley worden gecontroleerd door
de opzichter bij vertrek. Als u vroeger vertrekt dient u steeds de opzichter te contacteren
zodat de borg kan worden teruggeven.
-De ingangspoort dient u steeds terug dicht te doen als u het terrein in rijdt of verlaat.

-Bezoek is zeer beperkt toegelaten en dienen zich te parkeren aan de woning van de opzichter (beperkt
bezoek is tussen 9u en 22u)
-Vissers mogen hun wagen op het terrein parkeren op de voorzien plaats.
-Open Vuur maken is niet toegelaten wegens brandgevaar
-Een bbq is toegelaten, maar de assen (zowel van de BBQ als het gesloten vuur) worden mee terug genomen
door de visser (vuilzak/emmer)
-Sigaretten peuken dienen op geraapt te worden of in potje opgevangen te worden en na afloop mee naar huis
te worden genomen (vuilzak of emmer)
-Alle afval dient door de visser terug mee naar huis te worden genomen.
-Er is een toilet voorzien, die u proper dient te houden, vergeet niet dat de visser die na u komt heeft ook graag
een net toilet wil.
-Honden zijn toegelaten, mist continu aan de leidband en poepzakjes steeds gebruiken en terug mee te nemen.
-Overmatig alcohol gebruik als drugs zijn niet toegelaten, na vaststelling wordt u gevraagd om de hengels in te
draaien en de dag erna in de ochtend het terrein te verlaten.
Vismateriaal:
-Drie hengels per visser. Bij overtreding wordt u gevraagd onmiddellijk het terrein te verlaten en wordt
u voor 3 jaar niet meer toegelaten op de wateren van Gills & Scales
-Verplicht om de onthakingsmatten, schepnetten en weegzakken van Forrest Valley te gebruiken.
-Microbarb of barbless haak is verplicht
-Karper veilige loodmontage is verplicht, zo kan de karper het lood makkelijk verliezen bij een lijnbreuk
-De onderlijn moet steeds lichter zijn dan de hoofdlijn met een max van 12kg.
-Gevlochten hoofdlijn en gevlochten voorslag is verboden.
-Gebruik van een bewaarzak is enkel toegelaten tijdens de nacht en niet in de zomermaanden( Mei,Juni, July,
Augustus, en September) enkel bewaarzakken van Forrest Valley zelf zijn toegelaten.
-Voerboot en roeiboot zijn toegelaten, gelieve dan ook steeds de roeiboot te gebruiken als de karper zicht vast
zwemt. Zo geef de vis nog een kans om geland te worden, en vermijd je verlies van uw onderlijnen, draad,
lood,…..
-Partikels zijn toegelaten, op voorwaarde dat ze gekookt zijn volgens de regels van de kunst.
-Neem steeds je ontsmettingssetje mee om verwondingen bij de vis te ontsmetten.

De vis wordt niet meegenomen, bij overtreding dient Gills & Scales onmiddellijk klacht in bij
de politie wegens diefstal en stroperij. Hier staan ernstige straffen op.
Bij het achterlaten van vuil op uw visplaats, dient de organisatie klacht in bij de politie voor
sluikstorten, ook hier staan ernstige gerechtelijke straffen op.
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Mogen wij u vragen om deze pagina af te geven aan de opzichter bij
vertrek.Als u de foto’s van de vangsten zou willen mailen naar ons
dan kunnen we een mooi logboek opmaken van het bestand.
Alvast hartelijk dank voor u medewerking
Gills & Scales
Bob Cuyvers

