
VIS REGLEMENT DAG
Als verblijfsgast kunt u met een Schatberg 
visvergunning volop vissen in de meren  
van De Schatberg. Omdat op de meren ook 
andere activiteiten plaatsvinden gelden 
hiervoor een aantal regelende afspraken:

1. Vissen is toegestaan van 6.00 uur tot   
 22.00 uur (opbouwen en inpakken   
 hierbij inbegrepen). Voor het    
 nachtvissen gelden de afspraken op   
 de volgende pagina.
2. Voor de ‘kweekvijver’ en de    
 verbindingsgeul naar het grote meer   
 geldt dat vissen niet is toegestaan. Dit  
 om het paaigebied niet te verstoren. 
3. Tijdens het vissen moet, op verzoek   
 van de controleurs, medewerkers of   
 directie van De Schatberg, altijd de   
 vispas in combinatie met de parkpas   
 getoond kunnen worden en     
 aanwijzingen dienen opgevolgd te   
  worden.
4. Houd uw visplaats schoon en neem   
 alles mee terug. (Vol mee – leeg mee   
 terug moet kunnen).  
5. Het is niet toegestaan om alcohol of   
 andere consumpties in glaswerk   
 rondom de vijvers te gebruiken.
6. Het is niet toegestaan gemotoriseerde  
 voertuigen zoals auto’s, golfkarren,   
 quads, trikes en scooters bij de meren  
  te parkeren.
7. Vissen met witte maden is toegestaan. 
 Gekleurde (rode) maden zijn verboden.  
  I.v.m. het verzuren van het water moet  
  men het voeren gaan minimaliseren:   
 Maximaal 2 kilo voor karpervissers   
 en maximaal 500 gram voor witvissers.

8. Vissen met 2 hengels is toegestaan. De  
 visser dient bij de hengels aanwezig te  
	 zijn.	Even	koffie	halen	o.i.d.	betekent		 	
 lijnen inhalen.
9. Met de vaste hengel mag overal,   
 behalve langs de waterskibaan tijdens  
 draaiuren, gevist worden.
10.  Alleen snoek en snoekbaars die aan 
 de orden meegenomen.  
 Alle andere vissoorten dient men met   
 zorg te behandelen en zo snel mogelijk  
 terug te zetten.
11. Leefnetten, fuiken, kruisnetten    
 en drijfnetten zijn op de visplek niet   
 toegestaan. 
12. Onthakingsmatten zijn gewenst en voor  
 karper vissen verplicht.
13. Het gebruik van boilie-bootjes, rubber  
	 bootjes,	radiografisch	bestuurbare		 	
 bootjes e.d. zijn langs en op het    
 viswater niet toegestaan (tenzij anders  
 aangegeven, zie punt 16 en 17 op de   
 volgende pagina.
14. Vissen zonder vergunning wordt beboet  
 met € 20,- Herhaling leidt tot een totaal  
 visverbod en mogelijk verdergaande   
 maatregelen door de directie van 
 De Schatberg.
15. Voor visite zijn dagpassen bij de    
 receptie verkrijgbaar. Deze dagpassen  
 dienen te worden gehaald door op 
 het park verblijvende gasten en 
 niet door de visite zelf. Hij/zij dient een  
 parkpas mee te nemen. Ook dient hij/zij 
 bij het vissen gezamenlijk met de 
 bezoeker aanwezig te zijn. De kosten 
 bedragen € 2,50 voor een dagpas.
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VIS REGLEMENT NACHT

Nachtvissen is toegestaan vanaf 18.00 uur 
tot de volgende ochtend 10.00 uur.  
Het opbouwen en afbreken van de 
karpertent en het schoon achterlaten van  
de vissplaats is hierbij inbegrepen. 
Wanneer er viswedstrijden op de planning 
staan,  
zal er worden aangegeven hoelaat de 
plaatsen vrijgemaakt dienen te worden.
 
1 SEPTEMBER T/M 30 APRIL
16. Nachtvissen is van 1 September   
   tot 30 April toegestaan op 
   vrijdagavond tot zaterdagochtend 
   zowel op het kleine meer en op het 
   grote meer.

   In deze maanden mag men met 
   een boilie-voerboot uitvaren op het 
   grote meer aan de zijde van de 
   rijweg m.u.v schoolvakanties.

   Alleen vooruit varen en niet in 
   een V-vorm zodat de ander geen 
   vismogelijkheid heeft.

1 MEI T/M 31 AUGUSTUS
17. Nachtvissen is in de periode 
   van 1 mei tot 31 augustus 
   toegestaan op onderstaande dagen, 
   onder de aangegeven voorwaarden. 

Kleine meer: 
- maandagavond tot dinsdagochtend  
- vrijdagavond tot zaterdagochtend 
Grote meer: 
- maandagavond tot dinsdagochtend 
- woensdagavond tot donderdagochtend 
- vrijdagavond tot zaterdagochtend 

18. Zowel op het kleine als het grote 
   meer is het niet toegestaan om voor 
   18.00 uur tenten op te bouwen. Ook 
   moeten deze de volgende dag voor 
   10.00 uur weer afgebroken zijn.
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LET OP!
Indien de waterskibaan tussen 9.00 en 
22.00 uur open is, kenbaar door een vlag, 
mag langs het traject waterskibaan niet 
ingeworpen worden. Hier is langs het traject 
van de waterskibaan tijdens het nachtvissen 
wél toegestaan om gebruik te maken van 
een voer- en/of boilie-boot.


