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Bij het karpervissen (en overigens bij het vissen op elke vissoort) dienen er een aantal
belangrijke gedragscodes in acht te worden genomen.

- Gebruik bij het onthaken van een karper (zowel groot als klein) een goede onthaakmat
- Behandel een gevangen vis voorzichtig en hou hem altijd laag bij de grond (boven de
onthaakmat)
- Raak een gevangen vis alleen aan met natte handen, dit voorkomt beschadiging van de
slijmlaag
- Zet een gevangen vis altijd voorzichtig in hetzelfde water terug.
- Bewaar een gevangen vis nooit te lang in een bewaarzak
- Zorg ervoor dat de omgeving waar u zit te vissen geen last van heeft
- Maak zo min mogelijk onnodig lawaai
- Zet elektronische beetverklikkers niet te hard wanneer u in een omgeving van de
bewoonde wereld zit te vissen.
- Neem uw afval na een geviste sessie altijd mee naar huis en gooi het daar weg
- Laat uw stek altijd netjes (en dus zonder troep) achter
- Wees niet asociaal en respecteer ook andere (karper) vissers.
- Geniet en leer van elke sessie, of je nu wat vangt of niet.
- Kijk of de karper of karpers die u vangt niet ziek zijn. zo wel, bel dan een van de instanties
die zich hiervoor inzetten.
- Vergeet niet je vergunningen mee te nemen, wanneer je deze niet bij een controle van de
politie kunt tonen, dan heb je de prent te pakken. Zonde geld !!
- Wanneer je partikles gebruikt, zorg er dan voor dat deze altijd goed geweekt en gekookt
zijn . Op deze manier zijn partikels niet meer schadelijk voor de vis.
- Zet uw gevangen vis altijd terug in hetzelfde water waar u hem heeft gevangen.
- Gebruik altijd een karperveilig loodsysteem en geen gevlochten hoofdlijn in combinatie
met een vastloodsysteem.
- Maak je schepnet goed schoon bij het einde van je sessie, dit in verband met het
tegengaan van het verspreiden van virussen.
- Dril een karper niet langer dan nodig is. Vaak zie ik karpervissers de karper te lang drillen
om indruk te maken en dat is nergens voor nodig en is tevens slecht voor de vis als die het al
opgegeven heeft.
- Behandel een vis met respect zoals je wilt dat jij ook behandeld word (dus altijd een
onthakeingsmat). Respecteer ook andere vissoorten!
- Gebruik klin-ik (soort joduim) voor het ontsmetten van de wond in de bek (door het
vangen) en/of bij beschadigingen op de schuben.
- Laat een haak nooit onnodig in de bek van de vis zitten. Dit brengt meer schade aan als je
denkt. Wanneer de haak er echt niet uit kan knip de lijn dan zo ver mogelijk af, de haak zal
binnen enkele dagen oplossen en zal de vis dus verlost zijn van de haak. Ga zeker NOOIT
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wroeten in de bek om de haak eruit te krijgen!
- Gebruik geen bewaarzak als de wind op de eigen kant staat. De gezakte karper kan tegen
de kant opstoten.
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