
Regelement Etang du Ris 

1. De vissers dienen een goed humeur te hebben 

2. Er mag 24 uur per dag worden gevist onder het motto: NO KILL. 

3. Het gebruik van boten en voerboten is toegestaan. Eigen boten zijn echter niet 

toegestaan. Je kunt ter plaatse een boot huren bij de eigenaar. 

4. Zwemmen is verboden. 

5. Er mag uitsluitend worden gevist met: visvriendelijke loodmontages (safety bolt rigs), 

enkelvoudige haken, maat 4, 6 en 8 uitsluitend met micro-barb, en nylon hoofdlijnen. De 

onderlijn mag van gevlochten materiaal zijn. 

6. Materiaal dat niet gebruikt mag worden: “bent hooks”, gevlochten hoofdlijnen, 

bewaarzakken, leadcore, pinda’s, tijgernoten en ongekookte granen.  

7. 3 hengels per visser; uitsluitend op aanvraag is het mogelijk om tegen een meerprijs een 

4e hengel bij te boeken. De bivvy of tenten moeten een neutrale (camouflage) kleur hebben. 

Elke visser dient een schepnet bij zich te hebben met een opening van minstens 90 cm en 

een onthakingsmat die ten minste 4 cm dik en tenminste 60 cm breed en 90 cm lang is en 

een ontsmettingsmiddel. 

8. Het vissen is alleen toegestaan op de aangeduide stekken.  

9. Elke gevangen vis moet met de grootste zorgvuldigheid weer worden teruggezet. 

10. Elke vorm van verminking van de vissen, zoals het merken, houdt in de onmiddellijke 

verwijdering van de desbetreffende vissers van het domein. Het meenemen van specimen 

wordt beschouwd als diefstal en zal als zodanig onmiddellijk worden aangegeven bij de 

plaatselijke Gendarmerie. 

11. De autos zijn overal toegelaten bij de stekken. 

12. Iedereen wordt verzocht de natuur, de rust en de netheid te respecteren. Let vooral op 

het gebruik van het sanitair en op de netheid op en rond de stekken. U dient alle vuil 

geselecteerd in vuilniszakken te deponeren en geen onnodig lawaai te maken. 

13. Honden zijn toegelaten. Open vuur is verboden. Het gebruik van bbq's is toegestaan. 

14. Bij herhaalde inbreuk op dit reglement zullen de vissers van het domein worden 

verwijderd. 

15. De aankomst vindt plaats na 14.00 uur. Het vertrek is voor 11.00 uur. 


