FAQ

zaterdag 13 september 2008 22:28

Geregeld krijgen wij in onze mailbox dezelfde vragen binnen. Uiteraard proberen wij deze
vragen zo snel en goed mogelijk te beantwoorden. Om het antwoord sneller te verkrijgen zullen
wij in deze rubriek de meest gestelde vragen en antwoorden gaan noteren.

Mag ik de informatie die aangeboden wordt op karpervissen.nl voor mijn eigen website
gebruiken?

Nee, karpervissen.nl stelt de informatie welke op haar site staat met de grootste zorgvuldigheid
samen en probeert hierin uniek te zijn. Om dit te waarborgen willen wij niet dat informatie
afkomstig van karpervissen.nl op andere sites wordt getoond.

Hoe lang moet mais worden gekookt voordat het gebruikt kan worden?

Mais en andere partikels dienen echt minimaal 24 uur geweekt te worden en daarna 15 tot 30
minuten gekookt te worden. Dit voorkomt inwendige beschadiging aan de vis. Zou je deze
partikels niet eerst weken en koken, dan bestaat de kans dat de partikels gaan opzwellen in het
darmgestel van de vis waardoor beschadigingen kunnen ontstaan met zelfs de dood als gevolg.

Kan karpervissen.nl mij informatie verschaffen over het vissen op betaalwateren?

Nee, karpervissen.nl heeft geen informatie omtrent het vissen op betaalwateren.

Waarom is het raadzaam om een onthaakmat te gebruiken?

Helaas is het gebruik van een onthaakmat op de meeste wateren nog niet verplicht. In landen
als Frankrijk is dit echter wel het geval. Door gebruik te maken van een goede dikke
onthaakmat, is de kans dat de vis beschadigt minimaal geworden. Ook het terugzetten van de
karper gaat met behulp van een onthaakmat stukken makkelijker.
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Ik wil een werkstuk maken over karpervissen, kan ik karpervissen.nl vragen om
informatie?

Uiteraard kun je karpervissen.nl vragen om meer informatie. Wij zullen je te alle tijden proberen
te helpen. Echter, onderwerpen en informatie die reeds op de site staat, zal niet nog eens
gemaild worden. Het is dus raadzaam om allereerst goed deze site te lezen alvorens je vragen
te stellen. Alle informatie welke te vinden is op karpervissen.nl, kan middels het printericoontje
rechts bovenaan het scherm probleemloos worden afgedrukt.
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