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Regelement Etang la Saussaie 
 

Op ieder water geldt dat men respect moet hebben voor de vis, de natuur en de eigendommen van 
een ander. De stekken zijn voldoende ruim en er is genoeg beschikbaar water om te vissen voor 
iedereen. Houdt rekening met elkaar en de onderstaande regels: 

 Aankomst vanaf 13:00 uur. Loting voor de stek uiterlijk 14:00 uur op dag van aankomst 
(indien van toepassing i.v.m. afwijkende aankomstdag). 

 Op dag van vertrek moet men 10:00 ’s ochtends klaar zijn voor vertrek. 
 Auto’s zijn toegestaan voor het uit- en inladen van de visspullen en moeten daarna direct 

worden geparkeerd op het aanwezige parkeerterrein. Niet door het gras rijden en alleen 
draaien op de aanwezig grindweg. Gebruik de auto niet onnodig. 

 Toiletten en douches kunnen vrij gebruikt worden. Houdt het netjes. Zowel voor jezelf als 
voor anderen. Meldt gebreken of als er iets kapot is meteen bij de beheerder. 

 Onthaakmatten zijn aanwezig. Geen eigen onthaakmat gebruiken. 
 Schepnet moet minimaal 42”inch groot zijn. 
 Weegzak moet drijvers hebben. 
 Het is verboden om de vis te zakken / bewaarzakken te gebruiken. 
 Er is geen verbod op enig type voer. Uiteraard geldt dat partikels verantwoord en op een 

juiste manier zijn bereid. Gebruik normale hoeveelheden voer. 
 Rubberboten (eventueel met elektromotor) zijn niet toegestaan. Mocht het noodzakelijk zijn 

is er een boot aanwezig die door de bailiff gebruikt kan worden. 
 Voerboot is toegestaan. 
 Houdt rekening met andere vissers! 
 Maximaal 3 hengels per vissers zijn toegestaan. 
 Het is verboden om de hengels onbewaakt achter te laten. 
 Gevlochten lijn is niet toegestaan enkel voor spod-/markerhengels 
 Het gebruik van voorslag, leadcore, leaders van welk type dan ook is niet toegestaan 
 Safety rigs only en minimaal 15lb lijn.  
 Ontsmetting van de wonde is verplicht met bijv. Korda Carp Care Kit 
 Bevochtig de vis als die op de onthaakmat ligt. 
 Vissen mag alleen vanaf de daarvoor bestemde visstekken. 
 Tenten mogen alleen op de gravelplaatsen worden opgezet. 
 “Buddy bivies tussen de stekken zijn niet toegestaan. 
 Betalen kan ter plaatse alleen contant. 
 Geen luide radio’s 
 Zwemmen en open vuur is verboden. Dronkenschap, drugsgebruik, asociaal gedrag, 

bedreigend gedrag wordt niet getolereerd. Bij overtreding zal men direct van het terrein 
worden verwijderd zonder recht op restitutie. 

 Houdt de stek schoon. Neem een vuilniszak mee. 
Het niet naleven van dit regelement kan leiden tot verwijdering van het terrein zonder recht op enige 
restitutie.  
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