
Regelemert  Goslawice 

Het meer is open van 1 maart tot 31 november, in de maand maart en november afhankelijkheden 

van de weersomstandigheden. 

Toegang tot de visserij vindt plaats van 15.00 tot 20.00 uur en vertrek van 9.00 tot 11.00 uur 

REGLEMENT: 

Sportvissers mogen de gevangen vis niet mee naar huis nemen en moeten handelen volgens de regel 

"vangen en vrijgeven". 

Eén visser mag maximaal 3 hengels gebruiken. 

Het maximale grondaas per persoon is: boilies 25 kg, pellet 50 kg, deeltje (maïs, hennep 25 kg). 

Tijgernoten zijn ten strengste verboden. 

Boten mogen voor alle doeleinden gebruikt worden mits dit in hun eigen visgebied is 

Vissers kunnen de vis in de slinger houden totdat ze klaar zijn om een foto te maken (maar niet 

langer dan 15 minuten). 

Sportvissers mogen andere vissers tijdens het vissen niet storen en niet buiten hun visgebied gaan. 

Het is verboden om: 

Gebruik van gevlochten lijn als hoofdlijn. 

Leaders of voorslag van gevlochten lijn . 

Gebruik van eigen landingsnetten, onthakingsmatten en gewichtstroppen (de Fishery biedt een 

schepnet, een onthaakmat en een slings aan). 

Gebruik privé-opblaasbare boten (elke stek heeft een eigen boot). 

Vernietig planten. 

Parkeren van auto's buiten het aangewezen gebied (hoofdparkeerplaats en parkeerplaats naast een 

stek zijn verplicht zodat er altijd iemand langs kan). 

Gebruik uw auto allen bij het doen van boodschappen. 

Maak gebruik van aangewezen toilet. 

Haardvuur. 

Zwem in de visserij en de nabijgelegen meren. 

Niet vissen in naburige vijvers 

Maak niet te veel geluid. 

Alcohol drinken. 



De stek moet schoon en netjes worden gehouden. Voor vertrek wordt het gecontroleerd door de 

beheerder van de visserij. 

De eigenaar is niet verantwoordelijk voor incidentele ongelukken of bezittingen die zijn 

achtergelaten bij de visserij. 

Sportvissers die de regels overtreden of handelen op een manier die hen schendt, worden van de 

visserij verwijderd zonder terugvordering van geld . Bovendien zullen dergelijke vissers geen 

toestemming krijgen om in de toekomst weer terug te gaan naar de Visserij. 

Sportvissers die bezittingen van de visserij vernietigen, kunnen er verantwoordelijk voor worden 

gehouden. 

De stek van de visser wijzigen is alleen mogelijk na toestemming van de manager, op voorwaarde dat 

er voldoende vrije stekken  beschikbaar zijn. 

Tijdens het maken van foto's moeten vissers speciaal op de karperveiligheid letten en regelmatig 

water gieten. 

Er is mogelijkheid om de periode van het verblijf in de visserij alleen te verlengen als een stek niet is 

geboekt door een andere visser. 

De eigenaar van de visserij heeft het recht om de rigs te controleren . 

Een persoon die toestemming krijgt om te vissen op de Visserij is verantwoordelijk voor alle andere 

begeleidende personen. 


