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Regelement Lac du grand Fontenay 
 
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 14:00 uur – 17:00 uur, niet eerder. 
 Op de dag van vertrek moet men tussen 09:00 uur – 11:00 uur klaar zijn en de stek, schoon en netjes, hebben verlaten.  
 Stekbepaling door opgave van voorkeursstek bij boeking. De opgave van een voorkeursstek is niet bindend en afhankelijk van 

beschikbaarheid. Indien niet beschikbaar zal een beschikbare stek worden geadviseerd/toegewezen. 
 Bij exclusieve meerafhuur kan de stekbepaling door loting worden gedaan of door de klanten zelf worden bepaald. 
 Er mag bij 1 visser op één stek met max. 3 hengels gevist worden. Een 4e hengel is tegen meerprijs bij te boeken.  
 Er mag bij 2 vissers op één stek met max. 6 hengels gevist worden. Een 4e hengels is tegen meerprijs bij te boeken. 
 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. 
 Er is max. 1 hond per visser toegestaan. Hond dient aangelijnd blijven. Het is verboden om de hond te laten zwemmen in het 

water. De hond moet ingeënt zijn en men moet in het bezit zijn van alle benodigde documenten. 
 Campers en/of caravans zijn niet 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 verplicht voor gebruik van het openbare water bij stek 8 & 9. Deze kan ter plaatste worden gekocht.  
 Parkeerterrein is ’s nachts gesloten. 
 Lac du grand Fontenay is het gehele jaar geopend. Er gelden laag- en hoogseizoenprijzen. 
 Houdt rekening met andere vissers! 
 Shelf life en freezer boilies zijn toegestaan. De meeste partikels zijn, mits goed bereidt, toegestaan. 
 Borg van € 50,00 p.p. bij bivy stek, € 200,00 borg bij gebruik van de stacaravan. Deze krijg je retour als de stek netjes word 

achtergelaten bij vertrek. 
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Visstekken 
 Max. 21/22 vissers op het gehele meer, 23 vissers bij exclusieve meerafhuur Bij bezetting van stek 1 of 17 zal 1 van de 2 

worden gesloten bij niet exclusieve afhuur. 
 Max. 1 niet visser per visser. 
 Auto’s zijn toegestaan voor het in- en uitladen van de visspullen (max. 30 minuten) en kunnen bij bijna alle stekken komen. 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.  

 Auto’s bij stek 15,16 en 17 mogen blijven staan (volgens de laatste bij ons bekende informatie, tussentijdse aanpassing 
hiervan is mogelijk). 

 Respecteer je stek en houdt deze netjes. Geen sigaretten of afval op de stek achterlaten. Je afval kun je bij de receptie weg 
gooien. 

 Bij sommige stekken is elektriciteit tegen meerprijs beschikbaar beschikbaar (stek 1, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12 en 15) 
 De houten chalets en stacaracans hebben standaard stroom beschikbaar. 
 Geen takken afbreken of andere beschadigingen aan de natuur aanbrengen. 
 Geen luide radio’s. 
 Gebruik van een BBQ op de stek is toegestaan. Deze is alleen om eten op te bereiden en niet voor het maken van een 

kampvuur. Het is verplicht om een emmer met water gereed te hebben staan voor de veiligheid bij gebruik van de BBQ. De 
BBQ mag niet op de grond staan maar moet van de grond. 

 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 zelf ook altijd een vuilniszak mee. Vuilniszakken in de tent bewaren. Deze mogen niet zichtbaar 

op de stek staan (i.v.m. aanvreten van dieren). 
 Voerboten zijn toegestaan op alle stekken. Houdt wel rekening met de stekgrenzen en andere vissers! 
  (Roei)boten mogen in het hoogseizoen niet worden gebruikt. Dit is alleen in het laagseizoen toegestaan of bij exclusieve 

meerafhuur van het gehele meer. 
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Vismateriaal en visverzorging 
 Er mag bij 1 visser op één stek met max. 3 hengels gevist worden. Een 4e hengel is tegen meerprijs bij te boeken.  
 Er mag bij 2 vissers op één stek met max. 6 hengels gevist worden. Een 4e hengels is tegen meerprijs bij te boeken. 
 Opening schepnet moet minimaal 90cm groot zijn. 
 Een XXL onthaakmaat is verplicht (afmetingen 130 cm x 90 cm minimaal). Deze is verplicht om te gebruiken. Nooit mag een 

vis, van welke soort dan ook, op de grond worden gelegd. 
 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. 
 Zorg dat je weegschaal en foto-/videocamera gereed hebt alvorens de vis uit het water te halen. 
 Foto’s mogen alleen genomen worden waarbij de vis laag bij de grond gehouden wordt (kniehoogte). 
 Het is verboden om steuren met het schepnet te scheppen. Pak ze bij de staart en ondersteun de buik om ze uit het water te 

tillen (onder de 150 cm). Anders bestaat de kans dat het skelet van de staartstuk beschadigd, deze is erg kwetsbaar. Steuren 
langer dan 150 cm mogen niet uit het water gehaald worden. Foto’s moeten verplicht in het water genomen worden. 

 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. Carp Care mag geen iodine bevatten. 

 Karperhaken niet groter dan maat 2 en kleiner dan maat 10. Alleen weerhaakloze haken zijn toegestaan of met volledig 
platgeknepen weerhaak. Semi-weerhaak of met weerhaak is verboden. 

 Waadpak meenemen is aanbevolen voor het geval het noodzakelijk is foto’s in het water te maken. 
 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. Minimaal 28/100 en max. 42/100. 
 Onderlijn moet gecoat zijn. 
 Er mag alleen haakaas aan een hair gebruikt worden. 
 Het is verboden om vis te zakken / bewaarzakken te gebruiken. 
 Het is verboden om tussen 22:00 en 07:00 uur gebruik te maken van spods, bait-rockets en grote voerballen voor de rust van 

overige vissers. 
 Drones zijn niet toegestaan. 
 Mocht de vis zich vast zwemmen neem dan altijd contact op met de beheerder zodat die kan helpen (eventueel met de 

(roei)boot. 
 Markers mogen gebruikt worden bij exclusieve meerafhuur van het gehele meer. 
 Meerval en brasem mogen niet terug gezet worden. Bij vangst dient contact opgenomen te worden met de beheerder en die 

zal bepalen of deze wel of niet terug gezet mogen worden.  
 Het markeren/verminken van vissen is uitdrukkelijk verboden. 
 De vissen zijn voorzien van een microchip. Elke vangst dient geregistreerd te worden. Hiervoor krijg je bij aankomst een 

scanner. Indien de scanner geen informatie geeft is dit een vis van het oude bestand en dient de beheerder hiervan op de 
hoogte te worden gesteld, zodat de vis gechipt kan worden. 

 Visser die alleen zitten zijn verplicht de beheerder te contacten om foto’s te maken van de vis indien deze: 
- Karper/graskarper van zwaarder 15kg (overdag) of 19kg (’s nachts) weegt 
- Steur groter dan 130 cm 
- Meerval groter dan 180 cm 
- Snoek groter dan 100 cm 
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Aas en voer 
 Partikels zijn toegestaan en kunnen worden bijgevoerd met een spodrod of voer-/roeiboot. Gebruik van partikels in normale 

hoeveelheden. Limitatie is mogelijk en zal bepaald worden door de beheerder afhankelijk van de weersomstandigheden.  
 Tijgernoten zijn toegestaan mits deze goed zijn bereid. Laat deze ter controle altijd aan de beheerder zien om misverstanden te 

voorkomen. 
 Synthetisch aas is toegestaan alleen als haakaas aan een hair.  
 Maden en wormen mogen alleen als haakaas aan een hair gebruikt worden. Bijvoeren hiermee mag alleen in combinatie met 

een grondvoer. 
 Natuurlijk aas zoals kreeftjes, mosselen, slakken, levend of dood aas is verboden. 
 Voer met bloed, stukjes vlees, vis, fruit of groenten zijn niet toegestaan. 
 Lupinebonen, pinda’s en hazelnoten zijn verboden. 
 Overgebleven voer mag aan het eind van de visvakantie niet in het water worden gegooid. 

 
Accommodatie en voorzieningen 

 Stek 16 en 17 hebben gratis beschikking over stroom in het chalet. Advies is om een reisadapter mee te nemen. 
 De chalets op stek 16 en 17 zijn basic. Alleen voorzien van stroom en ter vervanging van een bivy. 
 De stacaravans hebben stroom, toilet en douche. Er is 1 twee persoons bed, een stapelbed en een 2 persoons slaapbank. 
 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 zijn toegestaan voor het in- en uitladen van de visspullen (max. 30 minuten) en kunnen bij bijna alle stekken komen. 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.  

 Auto’s bij stek 15,16 en 17 mogen blijven staan (volgens de laatste bij ons bekende informatie, tussentijdse aanpassing 
hiervan is mogelijk). 

 Bij sommige stekken is elektriciteit tegen meerprijs beschikbaar (stek 1, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12 en 15). 
 Houdt de stek schoon. Neem een vuilniszak mee. 

 
(Roei)boot en voerboot 

 Voerboten zijn op alle stekken toegestaan. Houdt rekening met de stekgrenzen en andere vissers! 
Het gebruik van een voerboot is ook toegestaan bij exclusieve meerafhuur van het gehele meer. 

  (Roei)boot is alleen in het laagseizoen toegestaan, maar houdt het gebruik ervan wel binnen de stekgrenzen.  
Ook is een (roei)boot toegestaan bij exclusieve meerafhuur van het gehele meer. 

 Gebruik van een zwemvest is verplicht tijdens het varen met de (roei)boot. 
 Zwemvest is niet aanwezig en dient men zelf mee te nemen. 
 Elektromotor is toegestaan bij gebruik van de (roei)boot. 

 
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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