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Regelement Lac Baleine 
 
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: 
 

Algemeen 
 Aankomst vanaf 13:00 uur, niet eerder. 
 Op de dag van vertrek moet men 09:30 uur klaar zijn en de stek, schoon en netjes, hebben verlaten.  
 Stekbepaling door middel van loting.  
 Bij exclusieve meerafhuur kan de stekbepaling door loting worden gedaan. Afhankelijk van wat men wenst. 
 Er mag bij 1 visser op één stek met max. 3 hengels gevist worden.  
 Er mag bij 2 vissers op één stek met max. 6 hengels gevist worden. 
 Maximaal 2 vissers per dubbelstek. 
 Maximaal 1 visser per singlestek. 
 Alleen groene bivy’s/tenten toegestaan. 
 Kinderen (<18 jaar) moeten altijd onder begeleiding van een volwassene zijn. 
 Het is verboden om de hengels onbewaakt achter te laten. 
 Er mag niet worden gezwommen in het water. 
 Honden zijn niet toegestaan. Dit is eventueel wel bespreekbaar. 
 Campers en/of caravans zijn toegestaan. 
 Je behoeftes doe je op het toilet en niet in de bosjes/natuur.  
 Dronkenschap, drugsgebruik, luidruchtig en/of asociaal gedrag, bedreigend gedrag wordt niet getolereerd. Bij overtreding zal 

men direct van het terrein worden verwijderd zonder recht op restitutie. 
 Visvergunning is niet van toepassing.  
 Parkeerterrein is ’s nachts gesloten. 
 Geopend vanaf April tot en met November. 
 Houdt rekening met andere vissers! 
 Alle type boilies zijn toegestaan. 
 Bij natte periodes wordt er alleen vanaf stek 1 t/m 11 gevist om te voorkomen dat auto’s vast komen te zitten in de modder. 
 Als men vast komt te zitten is dit op eigen risico. Een bevriende boer haalt je voor € 100,00 los. 
 Er is een borg van € 20,00 van toepassing die je terug krijgt als je de stek netjes en schoon achter laat. 
 Afval dien je bij vertrek mee te nemen. Die kun je in het dorp bij de betreffende afvalbakken weggooien. 

 
Visstekken 

 Max. 10 vissers op het gehele meer, 12 vissers bij exclusieve meerafhuur 
 Max. 1 niet visser per visser. 
 Er mag max. 100 meter uit de kant gevist worden in 90° vanaf de kant. Houdt rekening met andere vissers. 
 Auto’s bij stek zijn toegestaan. Gebruik de auto niet onnodig.  
 Respecteer je stek en houdt deze netjes. Geen sigaretten of afval op de stek achterlaten. Je afval kun je in de daarvoor 

bestemde afvalbakken weggooien. 
 Geen takken afbreken of andere beschadigingen aan de natuur aanbrengen. 
 Geen luide radio’s. 
 Gebruik van een BBQ is toegestaan mits deze van de grond af staat. Gebruik deze niet als kampvuur. Het is verplicht om een 

emmer met water gereed te hebben staan voor de veiligheid bij gebruik van de BBQ. 
 Vissen mag alleen vanaf de daarvoor bestemde visstekken. 
 “Buddy bivies tussen de stekken zijn niet toegestaan. 
 Er mag niet worden gezwommen in het water. 
 Je behoeftes doe je op het toilet en niet in de bosjes/natuur.  
 Houdt de stek schoon. Neem een vuilniszak mee. 

 
Aas en voer 

 Tijgernoten in welke vorm dan ook zijn niet toegestaan. 
 Partikels zijn toegestaan mits deze goed zijn bereid. Laat bij aankomst altijd de partikels door de beheerder controleren. 
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Vismateriaal en visverzorging 

 Er mag bij 1 visser op één stek met max. 3 hengels gevist worden.  
 Er mag bij 2 vissers op één stek met max. 6 hengels gevist worden. 
 Schepnet moet minimaal 42”inch groot zijn. 
 Grote onthaakmat en weegzak zijn verplicht en je bent verplicht om deze te gebruiken. Bij aankomst moeten deze droog zijn. 
 Zet de gevangen vis zo snel mogelijk terug na het wegen en fotograferen. 
 Bevochtig altijd de vis als die op de onthaakmat ligt. 
 Het is verplicht de onthaakmat eerst nat te maken alvorens de vis op de onthaakmat te leggen. 
 Vissen mogen tot kniehoogte worden opgetild, niet hoger. Of je moet in het water staan. 
 Verplaats de vis alleen in een gesloten “sling”. 
 Zorg dat je weegschaal en foto-/videocamera gereed hebt alvorens de vis uit het water te halen. 
 Ontsmetting van de wond is verplicht met een daarvoor bestemde Carp Care Kit. Behandel ook eventuele andere wonden of 

beschadigingen, naast de wond van de inhaking, mocht je die waarnemen.  
 Bij aankomst moet je laten zien dat je een Carp Care Kit bij je hebt! 
 Gevlochten lijn op de molens is niet toegestaan, enkel voor spod-/markerhengels.  
 Het gebruik van lead core leaders, van welk type dan ook is niet toegestaan. 
 Safety rigs only en minimaal 15lb lijn.  
 Het is verboden om vis te zakken / bewaarzakken te gebruiken. 
 Mocht de vis zich vast zwemmen neem dan altijd contact op met de beheerder zodat die kan helpen (eventueel met de 

(roei)boot. 
 Markers zijn toegestaan. 

 
Accommodatie en voorzieningen 

 Er is geen stroom beschikbaar. 
 Er is geen WIFI beschikbaar. 
 Vriezer en koelkast zijn niet aanwezig. 
 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. 
 Auto’s kun je bij de stek laten staan. Gebruik de auto niet onnodig. Houdt rekening met de omstandigheden. Bij erg nat weer 

kan het verstandig zijn om de auto op de parkeerplaats te laten staan.  
 Houdt de stek schoon. Neem een vuilniszak mee. 

 
(Roei)boot en voerboot 

 Voerboot is toegestaan, maar houdt het gebruik ervan wel binnen de stekgrenzen. 
 Er is geen voerboot + accu ter plaatse te huur. 
 Er is ter plaatse alleen een (roei)boot van de beheerder aanwezig. Te gebruiken bij vast gezwommen vis door de beheerder. 
 (Roei)boot is toegestaan met elektromotor. 
 Gebruik van een zwemvest is verplicht tijdens het varen met de (roei)boot. Deze moet je zelf meenemen. 
 Benzinemotor is niet toegestaan bij gebruik van de (roei)boot. 
 Het is toegestaan eigen (roei)boten mee te nemen. Wij adviseren zeker om een (roei)boot en/of voerboot mee te nemen. 

 
Het niet naleven van dit regelement kan leiden tot verwijdering van het terrein zonder recht op enige restitutie. Indien er ter plaatse 
problemen zijn of optreden dan dient dit altijd eerst met de aanwezige beheerder te worden opgenomen. Deze kan ter plaatse direct actie 
ondernemen waar nodig/noodzakelijk is.  
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Respect nature & enjoy fishing! 
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