Regelement Lake Jalons
Op ieder water geldt dat men respect moet hebben voor de vis, de natuur en de eigendommen van een ander. De stekken zijn voldoende
ruim en er is genoeg beschikbaar water om te vissen voor iedereen. Houdt rekening met elkaar en de onderstaande regels:

Algemeen

Aankomst vanaf 13:00 uur, niet eerder.
Op de dag van vertrek moet men 11:00 uur klaar zijn en de stek, schoon en netjes, hebben verlaten.
Stekbepaling d.m.v. loting. Bij exclusieve meerafhuur kun je dit zelf bepalen
Er per visser op met max. 3 hengels gevist worden bij 4 vissers. Bij 5 vissers max. 2 hengels per visser.
Maximaal 2 vissers per dubbelstek.
Maximaal 1 visser per singlestek.
Alleen groene bivy’s/tenten toegestaan.
Kinderen (<18 jaar) moeten altijd onder begeleiding van een volwassene zijn.
Het is verboden om de hengels onbewaakt achter te laten.
Er mag niet worden gezwommen in het water.
Honden zijn toegestaan. Deze moeten zijn aangelijnd en andere vissers mogen hiervan geen last ondervinden.
Campers en/of caravans zijn niet toegestaan.

Je behoeftes doe je op het toilet en niet in de bosjes/natuur.
Dronkenschap, drugsgebruik, luidruchtig en/of asociaal gedrag, bedreigend gedrag wordt niet getolereerd. Bij overtreding zal
men direct van het terrein worden verwijderd zonder recht op restitutie.
Er is geen visvergunning verplicht..

Parkeerterrein is ’s nachts gesloten.
Geopend vanaf April tot en met Oktober.
Houdt rekening met andere vissers!

Zowel shelf life als freezer baits toegestaan.
Gebruik van partikels/pellets is toegestaan met een limiet van max. 2 kg. per visser per dag.
Er is geen borg van toepassing..

Visstekken

Max. 4 vissers op het gehele meer bij gebruik van 3 hengels per visser. Bij 5 vissers max. 2 hengels
Max. 1 niet visser per visser.
Auto’s zijn bij de stek niet toegestaan. Je kunt bij aankomst alle spullen uitladen en dan dien je de auto op de daarvoor
bestemde plek te zetten.

Respecteer je stek en houdt deze netjes. Geen sigaretten of afval op de stek achterlaten. Let op dat je het afval doet scheiden.
Glas en restafval moeten apart. Er is een container op het terrein waar je het vuil in kunt doen. Glas dient apart van het
restafval.

Geen takken afbreken of andere beschadigingen aan de natuur aanbrengen.
Geen luide radio’s.
Het gebruik van een BBQ is toegestaan. Deze mag echter niet op de grond staan. Het is verplicht om een emmer met water
gereed te hebben staan voor de veiligheid bij gebruik van de BBQ.
Een kampvuur is niet toegestaan/
Vissen mag alleen vanaf de daarvoor bestemde visstekken.
“Buddy bivies tussen de stekken zijn niet toegestaan.
Er mag niet worden gezwommen in het water.

Je behoeftes doe je op het toilet en niet in de bosjes/natuur.
Houdt de stek schoon. Neem een vuilniszak mee.
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Vismateriaal en visverzorging

Er mag per visser op met max. 3 hengels gevist worden bij 4 vissers op het water. Bij 5 vissers max. 2 hengels per visser.
Er mag bij 2 vissers op één stek met max. 6 hengels gevist worden.
Schepnet moet minimaal 42”inch groot zijn.
Je dient zelf een onthaakmat en weegzak mee te nemen.. Deze zijn verplicht om te gebruiken. Zet de gevangen vis zo snel
mogelijk terug na het wegen en fotograferen.

Bevochtig altijd de vis als die op de onthaakmat ligt.
Het is verplicht de onthaakmat eerst nat te maken alvorens de vis op de onthaakmat te leggen.
Zorg dat je weegschaal en foto-/videocamera gereed hebt alvorens de vis uit het water te halen.

Ontsmetting van de wond is verplicht met een daarvoor bestemde Carp Care Kit. Behandel ook eventuele andere wonden of
beschadigingen, naast de wond van de inhaking, mocht je die waarnemen.
Karperhaken niet groter dan maat 2 en niet kleiner dan maat 10 met alleen micro weerhaak of weerhaakloos.

Gevlochten lijn is toegestaan maar alleen in combinatie met de laatste meters een fluorcarbon leader of nylon.
Gevlochten lijn voor spod-/markerhengels is toegestaan.
Het gebruik van lead core leaders, van welk type dan ook is niet toegestaan.
Het gebruik van fluorcarbon leaders is toegestaan.
Safety rigs only en minimaal 15lb.

Meldt het altijd aan de beheer indien er lijnbreuk is geweest.
Generator is toegestaan als men binnen de groep hiermee akkoord is. Alleen overdags te gebruiken.
Het is verboden om vis te zakken / bewaarzakken te gebruiken.

Mocht de vis zich vast zwemmen neem dan altijd contact op met de beheerder zodat die kan helpen (eventueel met de
(roei)boot.
Gebruik van markers is toegestaan.

Aas en voer

Tijgernoten zijn toegestaan mits goed bereid. Laat dit altijd controleren om misverstanden te voorkomen.
Partikels zijn toegestaan mits deze goed zijn bereid of ter plaatse zijn aangekocht.
Zowel shelf live als freezers zijn toegestaan. Ter plaatse zijn boilies verkrijgbaar.

Gebruik van partikels/pellets is toegestaan met een limiet van max. 2 kg. per visser per dag.

Accommodatie en voorzieningen

In de lodge is stroom aanwezig voor opladen van telefoons. Aansluitpunt is een sigarettenaanstekeradapter 12volt. Advies is
altijd om een reisadapter mee te nemen.

Accu’s van voerboten of elektrische motor kunnen worden opgeladen bij de beheerder thuis.
WIFI is niet beschikbaar.
Er is geen koelkast aanwezig.
Er is geen vriezer aanwezig.

Toilet en douche kunnen vrij gebruikt worden. Houdt het netjes. Zowel voor jezelf als voor anderen. Meldt gebreken of als er
iets kapot is meteen bij de beheerder. Het toilet is een droog toilet. Na gebruik dien je een schep zaagsel erin te doen om het te
bedekken.

Auto’s bij stek zijn niet toegestaan. Je kunt bij aankomst alle spullen uitladen en dan dien je de auto op de daarvoor bestemde
plek te zetten.
Houdt de stek schoon. Neem een vuilniszak mee.

(Roei)boot en voerboot

Voerboot is toegestaan, maar houdt het gebruik ervan wel binnen de stekgrenzen zodat andere vissers er geen last van
hebben.

(Roei)boot is toegestaan, eventueel met elektrische motor. Ook hierbij geldt dat je bij gebruik rekening houdt met de
stekgrenzen zodat andere vissers er geen last van hebben.
Het niet naleven van dit regelement kan leiden tot verwijdering van het terrein zonder recht op enige restitutie. Indien er ter plaatse
problemen zijn of optreden dan dient dit altijd eerst met de aanwezige beheerder te worden opgenomen. Deze kan ter plaatse direct actie
ondernemen waar nodig/noodzakelijk is.
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Respect nature & enjoy fishing!
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