Visregelement
•

U dient met respect om te gaan met de vissen en de medemens op het domein.

•

Voorzichtig met vuur! Een BBQ is toegestaan maar geen open vuur.

•

Maximaal 3 hengels per persoon.

•

Laat nooit uw hengels onbeheerd achter.

•

Bij verblijf in het charlet is het verplicht om s'nachts te vissen in een tent aan het water.

•

Het is verplicht een onthaakmat met opstaande rand te gebruiken.

•

Alleen monolijn met trekkracht van 7 tot 25 kg vissen.

•

Geen gevlochten lijn en geen leadcore.

•

Dril de vis, haal deze niet te snel binnen!

•

U dient de vis zo snel mogelijk terug in het water te zetten.

•

Bewaarzakken zijn verboden.

•

Noten en zaden dienen gekookt te zijn en geen conserveringsmiddelen te bevatten,
gebruik van maïs uit blik is toegestaan.

•

Freezerbaits zijn toegestaan.

•

Gebruik altijd Klinik om wonden bij de vis te ontsmetten.

•

U mag gratis gebruik maken van de roeiboot om uw lijnen uit te varen.

•

Wanneer u een vis hoog houdt dient u geknield te zitten.

•

Het is verboden in het meer te zwemmen.

•

Glas, blikjes en drinkpakken in de daarvoor bestemde bak, afval in de afvalbakken.

•

Geen overmatig alcoholgebruik tijdens het vissen.

•

Beperk lawaai en licht.

•

Het is toegestaan om te vissen met short-shankhaken zonder weerhaak of met
microbarbhaken.

•
•
•

Long-shankhaken en benthookhaken zijn verboden.
Alle haken dienen scherp te zijn, let daar op!
Zorg dat u altijd uw fototoestel in de aanslag heeft, dit voorkomt dat de vis onnodig lang
op de kant is.

•

Zorg dat u altijd een emmer water uit het meer klaar heeft staan om de vis op de kant nat
te houden.

•

Zorg dat u geen sieraden/ horloge draagt wanneer u de vis gaat optillen.

Bij ons reserveren betekent dat u akkoord gaat met bovenstaande huis en visregels.

