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Regelement Koiland Lake 
 
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 

 Aankomsttijd  :  vanaf 12:00 uur tot 19:00 uur uiterlijk. 
 Vertrektijd  :  uiterlijk 11:00 uur moet je de stek hebben verlaten.    
 Seizoen  : Het seizoen loopt vanaf April t/m December. 
 Stekbepaling:  : Gekozen stek bij boeking.   

De opgave van een voorkeursstek is niet bindend en afhankelijk van beschikbaarheid. Indien niet  
beschikbaar zal een beschikbare stek worden toegewezen. 
Bij exclusieve meerafhuur kan de stekbepaling ook door loting worden gedaan. Dit is afhankelijk van wat de 
groep wenst. 

 Stekken  : Op een singlestek max.  1 visser. 
  Op een dubbelstek max. 2 vissers. 

 Aantal hengels  : 3 hengels bij 1 visser op de stek. 
  6 hengels bij 2 vissers op de stek. 

 Niet-vissers  : Max. 1 niet-visser per visser. 
 Hengels  : Het is verboden hengels onbewaakt achter te laten. 
 Begeleiding  : Kinderen (<18 jaar) moeten altijd onder begeleiding van een volwassene zijn. Geldt voor visser(s) alsmede 

  niet-visser(s). 
 Bivy’s / tenten  : Alleen groene bivvies en tenten toegestaan.  
 Oppervlaktevisserij : Het vissen aan de oppervlakte is niet toegestaan. Ziggen is ook niet toegestaan. 
 Zwemmen  : Er mag niet worden gezwommen in het water. 
 Honden  : Honden zijn toegestaan mits deze aangelijnd blijven en geen overlast geven voor andere vissers. 

Uitwerpselen dienen direct te worden opgeruimd. Als eigenaar bent u verantwoordelijk voor het gedrag    
van uw hond.  

 Camper/caravan : Campers en/of caravans zijn toegestaan op enkele stekken. Op aanvraag te boeken. 
 Generator  : het gebruik van een generator is niet toegestaan. 
 Hygiëne  : Je behoeftes doe je op het toilet en niet in de bosjes/natuur.  
 Toiletten/douches : Kunnen vrij gebruikt worden. Houdt de faciliteiten schoon. Voor jezelf en voor je mede-vissers. Meldt  

     gebreken of als er iets kapot is direct bij de beheerder. 
 Vergunning  : Visvergunning niet nodig 
 Parkeerterrein   : Deze is ’s nachts gesloten. Gebruik de auto zo min mogelijk. 
 Aas   : Alle soorten boilies toegestaan met een minimale grootte van 16mm. 

  Je mag alleen zelf hennep en boekweit meenemen mits goed klaargemaakt.  
  Tijgernoten, pinda’s, Brazilian Nuts mogen alleen aan de hair worden gebruikt. 
  Alleen de ter plaatse verkrijgbare pellets en maïs zijn toegestaan. 
  Nep-aas/kunststof aas is toegestaan. 
  Ziggen is VERBODEN 

 Borg   : Er is geen borg van toepassing. 
 Afval  : Houdt de stek schoon. Neem een vuilniszak mee. Informeer altijd of het afval gescheiden dient te worden.  

     Je bent verplicht om de stek schoon en netjes achter te laten bij vertrek. 
 Respect  : Heb respect voor de natuur en eigendommen van anderen. Respecteer de stekken en houdt rekening met 

  andere vissers! Een gezamenlijke hobby en passie moet leuk zijn. Gedraag je daar ook naar. 
 Misbruik  : 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. 
 Nalatigheid  : Mocht een vis sterven door nalatigheid of opzet van de visser dan zal een boet in rekening worden  

     gebracht. Deze bedraagt € 100,00 per kilo voor een gewone karper en € 500,00 per kilo voor een  
     koikarper. 

 Controle  : Het management behoudt zich het recht voor om ten alle tijden en naar eigen inzicht de auto te  
     controleren bij aankomst en/of vertrek. 
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Visstekken 

 Max. aantal vissers : Max. 14 vissers op het gehele meer bij individuele boekingen. 
  Max. 9 vissers op het gehele meer bij exclusieve meerafhuur. 

 Stekken  : Op een singlestek max. 1 visser. 
  Op een dubbelstek max. 2 vissers. 

 Aantal hengels  : 3 hengels bij 1 visser op de stek. 
  6 hengels bij 2 vissers op de stek. 

 Niet-vissers  : Max. 1 niet-visser per visser. 
 Hengels  : Het is verboden hengels onbewaakt achter te laten. 
 Auto op de stek : Na het uit- en inladen van de visspullen moet je de auto op de daarvoor bestemde plek parkeren  

Gebruik de auto niet onnodig.  
 Buddy bivies  : Het gebruik van “buddy bivvies” tussen de stekken is niet toegestaan. 
 Behoudt van natuur : Het verwijderen van planten, takken en/of bomen is niet toegestaan evenals takken af te breken of andere  

     beschadigingen aan de natuur aan te brengen.  
 Radio  : Luide radio’s/muziek is niet toegestaan 
 BBQ/open vuur : Het gebruik van een BBQ is toegestaan mits deze niet op de grond staat. Open vuur is verboden! Het is  

     verplicht om een emmer met water gereed te hebben staan voor de veiligheid bij gebruik van de BBQ. 
 Aanwezige BBQ : Indien een BBQ aanwezig is dient deze alleen om eten op te bereiden en niet voor het maken van een  

     kampvuur.  
 Visstekken  : Alleen vanaf de daarvoor bestemde visstekken. Uitgezonderd eventueel aanwezig stalkingspots.  

     Respecteer elkaars viswater en blijf binnen de stekgrenzen. 
 Afval  : Houdt de stek schoon. Neem een vuilniszak mee. Geen sigaretten of afval op de stek achterlaten.  

     Informeer altijd of het afval gescheiden dient te worden.  Afhankelijk van de locatie kun je dit op locatie  
     weggooien of dien je dit mee te nemen. 

 Controle  : Het management behoudt zich het recht voor om ten alle tijden en naar eigen inzicht te controleren op  
     netheid van de stek. 

 
Vismateriaal en visverzorging 

 Schepnet   : Moet minimaal 42”inch groot zijn. 
 Onthaakmat  : Carp Cradle is verplicht! Eventueel is deze op locatie te huren. Houdt deze netjes en meld het als er  

     gebreken zijn of als er iets kapot is meteen aan de beheerder.  
 Weegzak/sling  : Deze ben je verplicht te gebruiken voor elk transport van de vis. Zowel vanuit het water op de kant, als van  

     de kant het water weer in. Eventueel is deze op locatie te huren. Houdt deze netjes en meld het als er  
     gebreken zijn of als er iets kapot is meteen aan de beheerder. 

 Nat maken onthaakmat : Het is verplicht de onthaakmat/cradle eerst nat te maken alvorens de vis op de onthaakmat/cradle te  
     leggen. 

 Vis op de onthaakmat : Bevochtig altijd de vis regelmatig als die op de onthaakmat/cradle ligt. 
 Wegen en fotografie : Zorg dat je de weegschaal en foto-/videocamera gereed hebt alvorens de vis uit het water te halen. Zet de  

     gevangen vis zo snel mogelijk terug na het wegen en fotograferen. 
 Ontsmetting  : 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. 
 Haken  : Karperhaken niet groter dan maat 4 en kleiner dan maat 10. Alleen weerhaakloze haken zijn toegestaan.  

     Platgeknepen weerhaken zijn niet toegestaan. 
 Gevlochten lijn  : Gebruik van gevlochten lijn op de molens is niet toegestaan, enkel voor spod-/markerhengels.  
 Aas op de hair  : Gebruik van aas op de hair is verplicht. Het is verboden het aas direct op de haak te doen. 
 Leaders  : Geen enkel type leader is toegestaan. 
 Tubing  : het gebruik van tubing wordt aanbevolen.  
 Safety rigs  : Alleen het gebruik van safety rigs is toegestaan. Een wartel boven het lood is verboden.  
 Lijndikte  : De lijndikte moet minimaal 0,35 zijn.  
 Bewaarzakken  : Het gebruik van bewaarzakken en het zakken van de vis is nadrukkelijk verboden!  
 Zakken van vis  : Is ten strengste verboden. 
 Vastgezwommen vis : Mocht de vis zich vast zwemmen neem dan altijd contact op met de beheerder zodat die kan helpen  

  (eventueel met de (roei)boot. 
 Gebruik markers : Gebruik van markers alleen toegestaan bij exclusieve meerafhuur.  
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Aas en voer 

 Hulpmiddelen  : Toegesaan om te gebruiken om te voeren zijn PVA, Rocket, Spomb, lepel, Slingshot en Cobra. 
 Aas   : Alle soorten boilies toegestaan met een minimale grootte van 16mm. 

  Je mag alleen zelf hennep en boekweit meenemen mits goed klaargemaakt.  
  Tijgernoten, pinda’s, Brazilian Nuts mogen alleen aan de hair worden gebruikt. 
  Alleen de ter plaatse verkrijgbare pellets en maïs zijn toegestaan. 
  Nep-aas/kunststof aas is toegestaan. 
  Ziggen is VERBODEN 

 Controle  : Het management behoudt zich het recht voor om ten alle tijden en naar eigen inzicht te controleren op  
     gebruik van type aas. 

 
Accommodatie en voorzieningen 

 Vrije doorgang  : Houdt ten alle tijden het pad vrij voor ander verkeer 
 Stroom  : Er is in de lodge/clubhuis stroom beschikbaar. Niet op de stekken zelf. Advies is om een reisadapter mee te 

     nemen..  
 WIFI    : Er is geen WIFI beschikbaar. 
 Koelkast en vriezer : Er is in de lodge/clubhuis een vriezer en koelkast aanwezig die men gratis mag gebruiken.  
 Toiletten & douches : 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. Douchen kan tussen 16:00 en 20:00 uur.  
     Toiletten zijn 24 uur per dag te gebruiken. 

 Auto’s bij stek  : Na het uit- en inladen van de visspullen moet je de auto in de daarvoor bestemde plek parkeren, zodat  
     anderen hier geen hinder van ondervinden. Gebruik de auto niet onnodig.  

 Afval  : Houdt de stek schoon. Neem een vuilniszak mee. Geen sigaretten of afval op de stek achterlaten.  
     Informeer altijd of het afval gescheiden dient te worden.  Afhankelijk van de locatie kun je dit op locatie  
     weggooien of dien je dit mee te nemen. 

 Fietsen  : Het gebruik van een fiets is toegestaan. 
 Clubhuis  : Het clubhuis sluit om 19:00 uur.  
 Toegangshek  : Toegangshek sluit om 20:00 uur. Na deze tijd kan men niet meer het terrein op. Zorg dat je tijdig aanwezig  

     bent. 
 

(Roei)boot en voerboot 
 Voerboot  : Voerboot is niet toegestaan. Alleen bij exclusieve meerafhuur is een voerboot toegestaan. 
 (Roei)boot   : (Roei)boot is niet toegestaan. Alleen bij exclusieve meerafhuur is een (roei)boot, eventueel met  

     elektromotor, toegestaan.  
 Zwemvest  : Gebruik van een zwemvest is verplicht tijdens het varen met de (roei)boot. Deze dient u zelf mee te nemen. 
 Elektromotor  : Bij exclusieve meerafhuur mag u een elektromotor op de (roei)boot gebruiken.  
 Eigen (roei)boot : Het is toegestaan eigen (roei)boten 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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