Regels
U dient zich op de onderstaande tijden bij de beheerder te melden.
Mocht u vertraagd zijn neemt u dan telefonisch contact op met de eigenaar.
Bij de ingang staat een hek met daarop een bord verboden toegang, open het hek en doe deze ook weer achter je dicht,
wacht bij het tweede hek totdat je wordt gehaald.
Aankomst zaterdag 12.00 uur, eerder arriveren is niet mogelijk. Vertrek zaterdag 10:00 uur.
Rond de klok van 12.15 uur zal er geloot worden voor de stekken. Degene die telaat arriveren, zullen moeten kiezen uit
de over gebleven stekken.
Winkels en take away
In de stad Assen, dat op 3 auto minuten van het water ligt, is een Albert Heijn die 7 dagen per week geopend is. In het
centrum zijn er natuurlijk ook allerlei andere winkels. Daarnaast bezorgd ook aan het water. Deze hebben pizza, shoarma, kebab, steaks, spareribs etc. tegen normale prijzen.
Boten
Op Carpfarm lake is het gebruik van boten toegestaan maar wel voor eigen risico. U kunt uw eigen boot meebrengen,
maar het is ook mogelijk om 1 van de 4 aanwezige boten te huren à €100,- per week. Deze beschikken over Elektromotor, accu’s en dieptemeter. Benzinemotoren zijn niet toegestaan, enkel elektromotoren. Reddingvesten altijd gratis beschikbaar. Boot hoeft u niet van te voren te reserveren.
Faciliteiten
Er zijn toiletten (poti/poti) aanwezig op elke stek. Hier kunnen pendaalemmer zakken in.
Er is geen stroom voorziening aanwezig, maar op woensdag is er de mogelijkheid om uw eventuele accu’s op te laden.
Aas
U bent op Carpfarm lake vrij om met elk soort aas te vissen en/of te voeren met uitzondering van tijgernoten en pinda’s,
deze zijn verboden. Particles dienen voldoende geweekt en gekookt te worden voor gebruik.
We hebben tevens een assortiment aas op voorraad:
Carpfarm Special Boilies
10kg 20mm €60,10kg 15mm €65,Pellets
4mm Carpfarm lake special pellets 20kg €60,We hebben altijd voldoende op voorraad, maar wilt u dat uw voer klaarstaat bij aankomst dan dient u uw bestelling even
van te voren doorte geven.
Mobiel bereik
Op het terrein is een goed mobiel bereik. 3G is niet altijd optimaal, het 4g netwerk is daarentegen erg goed van KPN en Vodafone.
Rigs/Montages
In het reglement treft u enkele beperkingen aan met betrekking tot het gebruik van montages/rigs. Mocht u nu niet zeker
zijn of hetgeen u graag gebruikt mag of niet; geen paniek. Na het installeren van uw kamp op uw vis stek zal de beheerder nog even bij u langs komen. U kunt hem dan de door u graag gebruikte montage voorleggen tezamen met de gebruikte
materialen. Het is aan hem om een uitzondering of een gedoogd beleid toe te passen. De kern is dat een montage veilig
is en niet te agressief en daarmee onnodige verwonding aan de vis toebrengt.

Regels
Fishcare op elke stek aanwezig voor gebruik:
- onthaakmat
- weighslings / retainer
-

-

Huisdieren niet toegestaan.
Het meenemen en/of verplaatsen, van karper is ten aller tijden verboden, no kill.
Drugs en alcohol misbruik wordt niet getolereerd, bij constatering wordt u gevraagd te vertrekken.
Het is niet toegestaan planten, bomen of riet te snoeien, mocht u last hebben van enige vorm van vegetatie geeft u dat
aan bij de beheerder.
Gebruik voor uw behoefte het toilet, WC aanwezig. (neem zelf toilet papier mee) Na het gebruik hiervan wordt u
vriendelijk maar dringend verzocht alles schoon achter te laten.
Parkeerplaatsen zijn gemaakt bij elke stek, gebruik deze en laat uw auto niet op het pad staan.
Men mag niet geheel rond rijden op het domein. Trailerhelling tot en met de picknicktafel is Prive, zoals aangegeven
op de plattegrond.
Tijgernoten en pinda’s zijn verboden, andere particles zijn wel toegestaan mits geweekt en gekookt.
Zorg dat uw boot droog is bij aankomst. Zo voorkomt u kruisbesmetting van virussen van andere wateren.
Zorg dat alle vinnen plat tegen het lichaam van de karper zitten voor je hem het water uit tilt, zet de karper altijd terug
met behulp van de weegzak. Mocht een vis beschadigingen hebben behandel deze met de wond ontsmettingsproducten.
Bewaarzakken zijn niet toegestaan, u mag ze zelfs niet in bezit hebben op Carpfarm Lake, wordt er toch een
aangetroff en wordt u gevraagd te vertrekken.
Drijvende weegzakken zijn voorzien om een karper te bewaren voor een maximum van 15 minuten. Met warm weer
liever zo kort mogelijk, omdat er bijna geen zuurstof in de bovenlaag van het water zit Zorg dus dat je een camera bij je
hebt met flits om mooie nachtfoto’s te kunnen maken.
Micro weerhaken zijn alleen toegestaan, niet kleiner dan maat 6, dit voorkomt onnodige beschadigingen in de bek van de karper.
Weerhaak loze haken zijn verboden, deze functioneren als een mes tijdens de dril van de vis.
Geen Longcurve haken, Fox series 5, Long Shank Nailers of andere lange gebogen of gezette haken. Deze veroorzaken grote beschadigingen in de bek van de karper in de verkeerde handen.
360rig, MULTI rig en Ronnie rigs verboden wegens herhaaldelijk constateren van grote schade in bek.
Gebruik alleen visveilige loodsystemen waarbij het lood en de vis vrij kan komen na lijnbreuk.
Gevlochten lijnen, shockleaders of andere leaders van elke materiaal, nylon, fluoro carbon, zijn verboden.
Minimale hoofdlijndikte 0.35mm
Leadcore, unleaded, freefall of andere gevlochten leaders niet langer dan 60cm.
Baitboat is toegestaan tot het moment dat ze problemen op leveren.
H-MARKERS volledig VERBODEN wegens het vele verlies ervan bij niet goed afrollen.
Staafmarkers zijn toegestaan. Diepste punt van CarpFarm Lake is 15 meter.
Het gebruik van een boot is toegestaan. Het gebruik van een boot is op eigen risico, zorg voor een veilige boot, het
water kent dieptes tot 15 meter dus een reddingsvest in ten aller tijden verplicht in de boot.
Het gebruik van de boot is ’s nachts niet toegestaan, dit is voor uw eigen veiligheid.
We willen dat iedereen een mooie vakantie heeft, houdt er rekening mee dat geluid over het water ver draagt. Houd de
volume van uw muziek apparatuur erg laag en praat met gedempte stem.
Loslopende dieren dienen met rust gelaten te worden.

Mochten er in de tussentijd van uw boeking regels zijn veranderd dan word u bij aankomst door de beheerder op de hoogte
gebracht. De stekken dienen schoon achtergelaten te worden, zoals u heeft aangetroffen. Men dient het vuilnis zelf ook
weer mee te nemen!

