
                                             Interne karper reglement voor Bütgenbach ( LRPE ) 

 

. De karper vis seizoen begint de derde zaterdag van maart  ( forel opening ) en eindigt 30 november 

van lopende jaar. 

. Nacht vissen voor karper is in alle waters van de LRPE verboden.                                                                           

Er zijn toch speciale toelatingen van de Waalse Gewest voor enkelle “ karper “ week-ends, ieder jaar 

op specifike dagen, juist in die meren van Bütgenbach. 

. Verplichting te vissen met haken zonder weerhaak of met verpletterd haken. 

. Verplichting van een landing mat te gebruiken. 

. Alleen  maar no-kill vissen. 

. Manipulatie en terug zetten van de karpers in totaal respect voor de dieren. 

. Totale  eerbied voor de flora en de fauna. 

. Alle verbijfselen en afval moeten op alle visplaatsen opgeruimd zijn. 

. Alle kampvuren en BBQ zijn verboden ( bij politie beslissing en bij regels van Electrabel, beheerder 

van deze mer ) 

. Gedurende nacht vissen, op onze meeren, is het streng verboden alle soorten vissen te bewaren… 

behalve gedurende onze «  enduro «  organisaties van LRPE. 

. Vissen moeten dan in een maand bewaard zijn ……. met een minimal lengte van 2m voor deze net. 

. Nacht vissen alleen met plantaardig aas (  granen, pellets, of boilies ) . 

. Ieder deelnemer, van onze competities, moet een mobile phone hebben, om eventueel hulp te 

kunnen roepen. 

. Een specifieke kaart, met een nummer van het gebied, staat op een pijl naast de visplaats.              

Op dezelfde pijl staat er ook een formulier om de vangsten te noteren.                                                 

Deze formulier moet verplicht aan een verantwoordelijk terug gegeven zijn. 

. Zwemvest verplicht om met een boot te gebruiken ( alleen met electromotor ) te varen.                     

In deze boot zijn rooien ook verplicht. 

. Toelating  om een baitboot te gebruiken ….maar niet voor een vliegende drone. 

. Inbreuk van deze reglement leid alle overtreders aan sancties van de LRPE. 

. Verant woordelijk voor Bütgenbach: Helmut Schlek (  Tel: 080/446015 ; Mobile: 0496/873610 ) 

 

 


