
1. Reglement Lac Charmant: 
2. Alleen weerhaakloze haken zijn toegestaan. Gebogen haken zijn verboden  

1. Het is verplicht elke karper te scannen en de laatste 5 cijfers op te 

schrijven. (alle vissen zijn gechipt)  

2. Safety-rigs verplicht, waar bij lijnbreuk de karper het lood zonder 

problemen kwijtraakt. Ook dient u rig tube te gebruiken. 

3. Hengels mogen niet onbewaakt achtergelaten worden 

4. Geen open vuur toegestaan (alleen gasbranders om uw eten op te warmen). 

BBQ op pootjes is toegestaan. 

5. Zwemmen is verboden 

6. Dronkenschap en te veel lawaai zijn niet toegestaan. Ook het gebruik van 

drugs is niet toegestaan. 

7. Voerboten zijn toegestaan, roeiboten niet. U dient binnen uw eigen 

stekgrenzen te blijven. Bij onenigheid over de voerboten, worden ze direct 

verboden.  

8. U dient uw stek weer netjes achter te laten. U kunt uw afval in de 

verschillende containers gooien. (scheid uw afval) 

9. Leadcore is verboden evenals gevlochten hoofdlijn. 

10. Tijgernoten en andere noten zijn verboden. U mag ook geen noten 

meenemen. Dit kan verwijdering van het water betekenen, als men ontdekt 

dat u toch noten heeft meegenomen. 

11. Alle Partikels ( maïs/hennep/duivenvoer etc.) dient u aan te schaffen bij de 

eigenaar. U mag zelf geen partikels meenemen, wel is maïs uit blik 

toegestaan om mee te nemen. Ter plaatse kunt u partikels kopen 

12. Maximaal 3 hengels per persoon. U mag niet op een andere stek vissen , 

dan uw eigen stek. Bijvoorbeeld zit u op stek 4 en dan mag u niet, ook al is 

de stek vrij, een hengel in het visgebied van stek 3 leggen. 

13. Het zakken van karpers is streng verboden. De aanwezig roeiboot mag niet 

gebruikt worden, alleen bij noodsituaties en na overleg met de beheerder. 

14. Eerder aankomen dan 12..00 uur is niet toegestaan. U wordt niet eerder 

toegelaten op het terrein. Dit in verband met vertrekkende vissers. 

Wel  tussen 12.00 en 13.00 aankomen in verband met de stekloting. 

15. Spider-wire/dyneema/gevlochten lijn/leadcore zijn verboden en ook 

verboden als onderlijn. 

16. Bent-hooks zijn verboden. Geen nailer-rigs of 360 Graden rigs of wartel-

rigs toegestaan. 

17. U dient rig-tube te gebruiken. U mag niet vissen met een “kale rig “ zonder 

tubing. 

18. Verder dient u een haakwond ontsmettingsmiddel te gebruiken. U mag 

nooit rechtop staan met uw gevangen karper. 

19. Uw hoofdlijn dient een minimale treksterkte van 15 lbs te hebben. 

20. Het gebruik van levend aas is verboden, tenzij het gevangen is in het 

Charmant-meer zelf. 

21. Het is niet toegestaan om uw vrouw mee te nemen en haar ook als visser 

aan te merken, terwijl ze helemaal niet vist. Dan vist u met 6 hengels en dat 

is niet toegestaan. 



22. Alleen diepvriesboilies mogen gebruikt worden. Shelf life boilies/Ready 

mades zijn niet toegestaan. 

23. Kinderen onder de 16 jaar mogen niet vissen en kinderen tussen 16 en 18 

jaar moeten altijd toezicht van volwassenen hebben. 

24. De stek bij het woonhuis mag niet gebruikt worden en kan altijd ( zelfs bij 

een lake-exclusive boeking) bevist worden door de eigenaar of zijn familie. 

Maar als de eigenaar niet aanwezig is kan de stek eventueel in overleg met 

de beheerder bevist worden, bijvoorbeeld door gehandicapte vissers. 

25. Gebruik alleen het toilet voor uw behoefte en niet de bosjes. Dit wordt 

regelmatig gecheckt. 

26. Gebruik van kunstmatig aas, zoals nepmaïs , is verboden. 

27. Alle karpers dienen gewogen en gefotografeerd worden in het water en zo 

snel mogelijk weer vrijgelaten worden. 

28. Deze regels zijn gemaakt ten behoeve van de vissers en ook ten behoeve 

van de karpers, zodat vissers na u ook weer van dit prachtige karperbestand 

kunnen genieten. 

 


