
Regelement China lakes 

1. Minimale hoofdlijn van 15 pond, maximaal drie hengels per visser. 

2. Geen gevlochten hoofdlijn 

3. Geen enkele leader (inclusief veilige zone leaders) 

4. Rig tubing moet worden gebruikt 

5. Effectief loodafvoersysteem dat te allen tijde moet worden gebruikt 

6. Er moeten altijd micro weerhaken worden gebruikt 

7. gebruik alleen, onthakingsmatten en schepnetten die door Chinalakes zijn geleverd, te gebruiken 

8. verboden vissen te stelen of mee te nemen 

9. Geen boten 

10. Voerboten zijn toegestaan (houd rekening met andere vissers) 

11. Hengels mogen nooit onbeheerd worden achtergelaten, onder geen enkele omstandigheid 

12. Bij het vast zitten of vast zwemmen van vis   (neem contact op met een medewerker voor 

assistentie) 

13. Gebruik de meegeleverde bakken 

14. Houd alstublieft uw stek schoon en netjes 

15. Geen open vuur 

16. Niet roken in een van onze hutten 

17. Laden en lossen alleen in aangewezen gebieden 

18. Alle voertuigen worden geparkeerd op aangewezen parkeerterrein na het ontladen. 

19. Alleen hapjes en drankjes die zijn gekocht bij China lakes  mogen worden geconsumeerd in het 

restaurant. 

BAIT REGELS 

1. Alleen freezers toegestaan en verse partikels 

2. Geen noten toegestaan 

3. Alleen particels geleverd door CHINA lakes zijn toegestaan. bijv. ahornerwten, grutten, hennep, 

enz 

4. Het gebruik van Korda Goo en andere producten met een vergelijkbare samenstelling is strikt 

verboden. 



. 

LAC NOIR REGELS 

 

1. Minimale hoofdlijn van 20 pond 

2. Geen gevlochten hoofdlijn 

3. Geen enkele leader (inclusief veilige zone leaders) 

4. Rig tubing moet worden gebruikt 

5. Effectief loodafvoersysteem dat te allen tijde moet worden gebruikt 

6. Er moeten altijd microhaken met weerhaken worden gebruikt 

7. Weeg alleen slingers, onthakingsmatten en landingsnetten die door China Lakes zijn geleverd, te 

gebruiken 

8. Geen plundering van vissen op elk moment 

9. Geen boten 

10. Voerboten zijn toegestaan (houd rekening met andere vissers) 

11. Hengels mogen nooit onbeheerd worden achtergelaten, onder geen enkele omstandigheid 

12. Trek nooit voor een pauze (neem contact op met een medewerker voor assistentie) 

13. Gebruik de meegeleverde bakken en scheid elk glasafval 

14. Houd alstublieft stek schoon en netjes 

15. Geen open vuur 

BAIT REGELS 

1. Geen aas of houdbare boilies van welke aard dan ook. U bent van harte welkom om bevroren 

boilies te gebruiken 

2. Geen moeraas 

3. Geen levend aas, alleen door China lakes geleverd dood aas is toegestaan 

4. Cat rigs moeten worden gebruikt in combinatie met dood aas of minimaal 32 mm boilies 

5. Alleen partikels geleverd door CHINA LAKES is toegestaan " 


