
 
 

 

 

Reglement: 
 
 
• Bij aankomst en vertrek vragen wij u steeds eerst even aan te melden in de 

bar. 

• Vissers mogen hun wagen op het terrein parkeren op de voorziene plaatsen. 

• Open Vuur maken is niet toegelaten wegens brandgevaar. Een BBQ kan mits de 
nodige voorzorg. 

• Sigarettenpeuken laten we niet op de grond slingeren, maar worden verzameld 
en na afloop in de vuilcontainers gedumpt  

• Alle afval wordt in vuilzakken verzameld en in de vuilcontainers achtergelaten. 

• Er zijn een toiletten en douches voorzien vergeet niet dat de persoon die na u komt 
ook graag een net toilet wil. 

• Afhankelijk van uw boeking heeft u al dan niet een eigen slaapkamer/vissershuisje 
ter beschikking. 

• Honden zijn toegelaten. Vergeet niet om de uitwerpselen op te ruimen. 

• Overmatig gebruik van alcohol of drugs zijn niet toegelaten, na vaststelling zal u 
gevraagd worden om de hengels in te draaien en het terrein onmiddellijk te 
verlaten zonder enige vorm van schadeloosstelling. 

• De hengels zijn elk moment onder toezicht van de visser of partner, indien de stek 
verlaten wordt zullen de hengels uitgehaald worden. 

• Elke gevangen vis wordt steeds in goede conditie teruggeplaatst in de vijver.  

• De vis zal steeds boven de onthakingsmat getransporteerd worden, hij wordt steeds 
vochtig gehouden met water uit de vijver. 

• De vis wordt niet meegenomen, bij overtreding dienen wij onmiddellijk klacht in bij 
de politie wegens diefstal en stroperij. Hier staan ernstige gerechtelijke straffen 
op. 

• Bij het achterlaten van vuil op uw visplaats, dient de organisatie klacht in bij de 
politie voor sluikstorten, ook hier staan ernstige gerechtelijke straffen op. 

 
  



Vismateriaal: 
 
 

• Drie hengels per visser. Per hengel 1 enkele haak. Op aanvraag op kan er op snoek 
gevist worden. 

• Verplicht om onthakingsmat, een groot schepnet en een stevige weegzak te 
gebruiken. 

• Microbarb of barbless haak is verplicht, in maximum grote maat 4. 

• Karper-veilige loodmontage is verplicht, zo kan de karper het lood makkelijk 
verliezen bij een lijnbreuk. Gelieve niet bij elke aanbeet uw lood te lossen, 
wij houden onze vijver graag gezond. 

• De onderlijn moet steeds lichter zijn dan de hoofdlijn met een max van 25lb. 

• Gevlochten hoofdlijn en gevlochten voorslag is verboden. 

• Gebruik van een bewaarzak is enkel toegelaten tijdens de nacht en niet in de 
zomermaanden (mei, juni, juli, augustus en september), enkel bewaarzakken met 
een floater aan een koord van min.5m. 

• Voerboot en roeiboot zijn toegelaten, gelieve ook steeds de roeiboot te 
gebruiken als de karper zicht vast zwemt. Zo heeft de vis nog een kans om 
geland te worden, en vermijd je verlies van uw onderlijnen, draad, lood. Gelieve 
wel rekening te houden met uw medevisser en de vissen. 

• Partikels zijn toegelaten, op voorwaarde dat ze gekookt zijn volgens de regels van 
de kunst. 

• Neem steeds je ontsmettingssetje mee om verwondingen bij de vis te ontsmetten. 
 
 
 
 

 
We wensen je alvast een fijne vangst en danken je hartelijk voor je medewerking 


