
	

	

	

	

Reglement “Vliegvis Vijver”  

1. Op de vijver wordt uitsluitend met de vlieghengel gevist volgens het “catch and release” principe. Onder 
geen voorwaarde mag gevangen vis worden meegenomen. Er mag op alle aanwezig soorten worden 
gevist. 

2. Er wordt gevist vanaf de aangegeven steigers. Of met de bellyboat of met een te huren ponton. Er is één 
plek waar de vissers te water kunnen, verder niet de oevers betreden. 

3. Voor openingstijden en prijzen: https://berenkuil.com/openingstijden-prijzen/ 
4. Er mag met één hengel tegelijk worden gevist met maximaal 2 weerhaak loze haken. Minimale 

trekkracht van de lijn >4 kg. Gevlochten lijnen zijn niet toegestaan. Voor vliegvissen adviseren wij 
minimaal een hengel klasse 6. 

5. Gevangen vissen dienen te worden geschept (eigen schepnet niet toegestaan). Om vervolgens zo snel 
mogelijk weer te worden vrij gelaten. Laat bij voorkeur de vis na de dril even in het schepnet op adem 
komen, alvorens te onthaken. Bij twijfel de vis voorzichtig bij de staart, in het water vasthouden en zacht 
heen en weer wiegen (reanimeren) voordat je 'm weer vrij laat. Vissen die niet teruggezet kunnen 
worden, dienen bij ons te worden ingeleverd. 

6. Wij hebben een aantal reddingsmiddelen beschikbaar. Wij verwachten dat een ieder die zich op het 
water bevindt, verplicht een redmiddel draagt. Het gebruik hiervan valt onder eigen verantwoordelijkheid. 
De kosten van oneigenlijk gebruik van de reddingsmiddelen zijn voor de gebruiker. Vissers jonger dan 
16 jaar worden alleen toegestaan onder begeleiding van een volwassene.  

7. Geef elkaar de ruimte! Er liggen een aantal belangrijke installaties en lijnen in het water deze zijn 
duidelijk aangegeven. Houd hiervan een respectabele afstand.  

8. Op de vijver bevinden zich enkele voerautomaten. Deze automaten voeren 2 maal per dag een geringe 
hoeveelheid pellets. Dit ter ondersteuning van de conditie van de uitgezette forellen.  

9. Indien er gebruik wordt gemaakt van de pontons dient hier met uiterste zorg mee om worden gegaan. En 
ruim je rotzooi op!! 

10. Een ieder die gebruikt maakt van de Vliegvis Vijver dient op de hoogte te zijn van dit reglement. In geval 
van diefstal van materiaal of vissen doen wij aangifte bij de Politie. 
 
Datum: 1 januari 2020 (onder voorbehoud) 

	


