
Regels bij Paradise Lake: 
Vanaf 1 juli 2019 moet de hoofdlijndikte minimaal 0,30 mm zijn.  Het wordt aanbevolen om 15-20 
meter snag leader te gebruiken, omdat er veel mosselen in het meer zijn.  Haak kan maximaal maat 2 
of kleiner zijn.  Alleen een safety rig kan worden gebruikt, zodat de vis indien nodig het lood kan 
verliezen en de hoofdlijn kwijt kan raken.  We zullen de dikte van de hoofdlijn controleren en als deze 
dunner is dan 0,30 mm, moet het vissen worden gestopt totdat de hoofdlijn wordt vervangen door 
de juiste. 
  
De boilie-visser volgt de principes van "vangen en loslaten" en moet alle vissen terugzetten in het 
meer. 
Vervoer: u kunt met de auto naar uw stek gaan, maar daarna kunt u gewoon rond het meer 
wandelen.  Als u om welke reden dan ook met de auto weg moet, parkeer dan uw auto op de 
parkeerplaats.  Als je klaar bent met vissen, kun je weer met je auto naar je stek gaan om in te 
pakken. 
Je kunt vissen met 6 hengels per stek en met één haak aan de onderlijn. 
Haak: gebruik kleinere haken dan maat 2, en u MAG GEEN haken gebruiken, die grote wonden 
kunnen veroorzaken.  Desinfecteer de wond veroorzaakt door de haak. 
Je kunt alleen mono lijn gebruiken als hoofdlijn en evt een casting leader.  Het gebruik van 
gevlochten hoofdlijn en gevlochten casting leider is verboden. 
U moet een veiligheidsclip gebruiken.  Elke soort veiligheidsclip kan worden gebruikt. 
Gebruik van boot is toegestaan.  Wij bieden BIG245 type boot (Frans). 
Gebruik van elektrische elektromotor is toegestaan. 
Gebruik van voerboot is toegestaan. 
Het is toegestaan om vanaf boot te voeren, de tackle per boot in te nemen en de vis vanaf boot te 
drillen. 
Gebruik van beetmelder is verplicht. 
Je kunt alleen een drijvende marker gebruiken, die je moet verzamelen aan het einde van je visserij. 
Het is verplicht een onthaakmat te gebruiken, en een groot schepnet en karperonderhoud 
(desinfectie middel) verplicht! 
Het zakken van vis (zelfs voor een korte tijd) is verboden!  Na de vangst en de fotografie moet de vis 
onmiddellijk worden teruggezet in het meer. 
Het is verboden om de hengels onbeheerd te laten (douche, toilet)!  Eén visser moet altijd bij de 
hengels blijven, anders moeten ze eruit worden gehaald. 
Zwemmen in het meer is verboden! 
Het meenemen van huisdieren is verboden! 
Roken in de chalets is gevaarlijk en verboden! 
Het gebruik van een slaapzak is verplicht!  (Als de slaapzak te warm is, moet u lakens of sprei 
gebruiken.) 
Er is 's nachts een bewaker.  Het meer is echter gesloten tussen 21.00 en 05.00 uur. 
De gasten zijn verantwoordelijk voor de netheid van het chalet en voor de accessoires (koelkast, 
magnetron, bedden, boot etc.) Als ze schade veroorzaken, moeten ze deze betalen. 
Elke visser kan de boten op eigen risico gebruiken.  Wij nemen geen verantwoordelijkheid voor 
eventuele ongevallen. 
Laat het huis en de boot na gebruik schoon achter. 
Begin van de visserij: op de eerste dag tussen 12.00 en 13.00 uur.  Je moet het huis verlaten om 10 
uur s”morgens. 
De instructies van de viswacht moeten worden gehandhaafd. 
Als u bezoekers wilt verwelkomen, moet u dit van tevoren melden.  Er is een toeslag voor bezoekers 
die 's nachts aankomen. 
 
 


