
 

 

Reglement SnakeLake / Bearlake Berenkuil 

• Alle vissen gevangen worden geschept en met zorg weer teruggezet. 
• Er wordt weerhaak loos gevist. Maximale haakmaat: 10 
• Gevlochten lijn, niet toegestaan. 
• Alle vormen van kunstaas zijn verboden. Zoals bijvoorbeeld kunstmaden, -mais en –pellets. 

Ook alle vormen van vlees, zoals hondenvoer of kattenvoer, zijn verboden. Gebruik van 
boterzuur is niet toegestaan.  

• Verder geen beperkingen voor het haak-aas. 
• Alleen door de Berenkuil ter beschikking gestelde voerpellets mogen worden gebruikt. Deze 

pellets zijn verkrijgbaar uit de automaat en in de Lodge.  
• Grondvoer is alleen toegestaan om te “cuppen”.  
• Leefnetten zijn niet toegestaan, alleen tijdens wedstrijdverband.  
• Verder dienen alle schep- en leefnetten fijnmazig te zijn. 
• Droog je schep- of leefnet voor aanvang van het vissen. Leg het tijdens het opbouwen van je 

stek achter je te drogen. Een kwartier voor aanvang van een wedstrijd mag je leefnet te  
water. ( Dit om verspreiding van het KHV-virus te voorkomen) 

• Er wordt gevist met eigen materiaal, er zijn geen huurhengels beschikbaar. 
Men vist alleen op de aangeduide visplaatsen 1 tot en met 69, zie plattegrond.  

• Elastiek is verplicht bij de vaste stok.  
• Alle feeder- of bommontages dienen vrije loop te zijn. Geen vaste montages. 
• U dient uw plek schoon en opgeruimd achter te laten. Bij het verlaten van het SnakeLake / 

BearLake treft u afvalbakken aan. 
• Er zal regelmatig op naleving van de regels worden gecontroleerd. Bij overtreding wordt u 

verzocht ons terrein te verlaten. 

Speciaal aanvulling voor wedstrijden 

• Maximale inhoud van het leefnet mag nooit meer dan 25 kg zijn. 
• Laat de vis met het schepnet in je leefnet zakken. Niet in het leefnet gooien. 
• Ga voorzichtig met de vissen om tijdens de weging. 
• Annuleringen binnen 1 week voor begin van de wedstrijd worden niet volledig teruggestort. 
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