
– Tijd van aankomst 12:00 uur 

– Tijd van vertrek 10:00 uur 

– Nachtvissen is toegestaan 

– Maximaal 3 hengels per persoon 

– Grote en dikke onthaakmatten zijn verplicht 

– De tent moet uit schutkleuren bestaan 

– Gevlochten hoofdlijn is verboden 

– Kleine vishaken niet toegestaan (maximaal maat 6) 

– Er mag niet gevist worden met het vastloodsysteem (bij lijnbreuk moet de vis het lood direct kwijt 

kunnen raken) 

– Het gebruik van leadcore/leaders zijn niet toegestaan, dit betekent dat de hoofdlijn direct aan de 

wartel moet zitten 

– Het gebruik van H-markers is niet toegestaan alleen het gebruik van staafmarkers is toegestaan. 

– Voerboten en roeiboten (met elektromotor) zijn toegestaan. 

– Houd steeds water voorradig om de vis nat te maken op de onthaakmat 

– Het gebruik van bewaarzakken is verboden 

– Het is verplicht om de wonden van de karper te ontsmetten, gebruik hiervoor een speciaal voor 

karpers ontworpen ontsmettingsmiddel, verkrijgbaar bij de meeste hengelsportzaken 

– De gevangen vis dient met respect behandelt te worden en zo snel mogelijk terug in het water 

gezet te worden, middels een onthaakmat of weegzak. Dus NO KILL! 

– De visser moet ten alle tijden bij zijn hengels blijven 

– Het is toegestaan zelf (gekookte) partikels te gebruiken met uitzondering van pinda’s. Het gebruik 

van pinda’s is ten strengste verboden 

– Bij vangst van steuren en/of graskarpers foto’s het liefst in het water nemen. En de vis rustig 

terugzetten, zodat de vis genoeg zuurstof tot zich kan nemen en op kracht kan komen 

– Bij vangst van grote steuren (1.20 of meer) schep de vis dan niet, maar haal de steur met behulp 

van uw onthaakmat uit het water. De steur kan anders zijn rug breken als hij geschept wordt 

– Het is niet toegestaan om gericht op andere vissoorten te vissen als karper, steuren en meerval 

– Het gebruik van levend aas is verboden 

Parkeren 



– De auto mag bij de stek geparkeerd worden, let daarbij op dat andere vissers er geen hinder van 

hebben. Stek 12 zet de auto bij stek 2 en 3 neer 

– Campers, caravans en woonwagens zijn verboden 

– Er is actieve bewaking rond het meer 

– Indien de beheerder enige twijfel heeft, heeft hij het recht de auto’s die het terrein verlaten te 

controleren 

– Bij elke karper diefstal wordt er een rechtelijke procedure gestart 

Algemeen 

– Het gebruik van vuilniszakken is verplicht! Vuil op de bodem en rond u stek dienen direct 

opgeruimd te worden. Ook sigarettenpeuken en oude visspullen horen niet op de bodem. Zorg dat 

deze vuilniszakken meegenomen kunnen worden door de beheerder 

– Houd glas gescheiden van de rest van het afval. De beheerder neemt geen glas mee, dit dient u zelf 

mee te nemen of weg te brengen 

– Honden zijn niet toegestaan 

– Respecteer uw omgeving en andere vissers 

– Zwemmen is verboden 

– Open vuur is verboden 

– Respecteer de natuur om u heen, beschadigingen aan de natuur zijn verboden 

– Gebruik voor uw behoefte het toilet 

– Vis stek bij vertrek schoon achter laten 

– Overmatig drankgebruik en drugs is verboden 

Let op! 

Domaine de la Maveline en Globalfishtravel zijn niet aansprakelijk voor eventuele diefstallen, 

natuurlijke ziektes, ongelukken etc. Het betreden van het terrein geschiedt op eigen risico. Indien 

één of meerdere van deze regels wordt overtreden, heeft de beheerder het recht u per direct van 

zijn terrein te verwijderen. Globalfishtravel houdt zich niet aansprakelijk voor deze verwijdering en 

het recht op een eventuele vergoeding verdwijnt. Domaine de la Maveline noch Globalfishtravel kan 

aansprakelijk worden gesteld voor ongelukken en/of lichamelijk letsel verlies en/of diefstal van 

goederen. Globalfishtravel en Domaine de la Maveline zijn voorbehouden om ten alle tijden de 

reglementen aan te passen. De meer eigenaar kan bij ontvangst extra reglementen kenbaar maken 

aan u. De meer eigenaar wil het beste voor zijn domein, vissen en voor u en kan daarom regels 

doorgeven die bij Globalfishtravel (nog) niet bekend zijn. Volg deze extra regels op en u zult een 

prachtige vakantie tegemoet gaan. Bijkomende onderwerpen, niet genoemd in de reglementen, 

worden door Globalfishtravel of de meer eigenaar bekeken en nader bepaald. 


