Visreglement Landgoed Het Timmerholt
Alleen van toepassing op het eigen meer
Het meer van Timmerholt is een privé water, dus heeft u hier geen nationale vispas nodig.
Het is verboden om op het meer motorisch aangedreven te varen.
Vissen vanuit “eigen” tuin of vlonder/steiger is toegestaan met maximaal 2 hengels p.p.
Op Timmerholt is altijd de uitgangsregel dat wij een vakantiepark zijn waarbij een ieder (ook)
ongehinderd van de vismogelijkheden gebruik dient te kunnen maken.
Indien u een stek inneemt buiten uw tuin of vlonder en er zijn meerdere vissers actief dan dient u uw
vislijnen binnen een marge van 10 meter links en rechts van uw positie in het water uit te
brengen/gooien.
Nachtvissen kunnen wij alleen toestaan als andere gasten hier beslist geen hinder van ondervinden.
Het welzijn van de vissen is een belangrijk uitgangspunt op Het Timmerholt:
1. dus verbieden wij bewaarzakken (voor karpers).
2. vragen wij u de vissen zo snel mogelijk (na een eventueel fotomoment) terug te zetten in het water.
3. is het gebruik van een onthakingsmat verplicht (voor het onthaken van de karpers).
Het meenemen of bewaren van karpers is ten strengste verboden.

Om verzuring van het water te voorkomen vragen wij u zo min mogelijk te voeren,
i.v.m. ons besloten water met beperkte oppervlakte is veel voeren een nadeel voor de
visvangst (de vissen worden overvoerd).
Het vissen met levend aas (roofvissen) is ook op Timmerholt verboden.
Bij de receptie kunt u de eerste basisspullen om te vissen vinden. Voor een kompleet assortiment aas en
visspullen bevindt er zich een bedrijf op het industrieterrein in Westerbork. Voor een visspeciaalzaak
verwijzen wij u naar Hengelsport Emmen.
Als er zich meerdere liefhebbers voor een bepaalde visstek melden dan zal er in overleg een agenda
worden opgesteld met 24 uurs wisseling.
Indien op welke wijze dan ook dit reglement geen uitkomst biedt bij eventuele vraagstukken, dan zal de
beheerder direct een beslissing nemen waar u zich aan dient te houden.
Voor vissen in het Oranjekanaal, aan de achterzijde van het park, geldt het reglement van de Nationale
Vispas.
Wij wensen u veel visplezier!

