
Regelement 
 
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 10:00 uur, niet eerder. 

 Vertrektijd  :  vanaf 10:00 uur.    

 Seizoen  : Het seizoen loopt vanaf januari t/m januari 

 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. 

Ook bij exclusieve meerafhuur kan de stekbepaling 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. 

  4 hengels bij 1 visser op de stek (tegen méérprijs). 

  6 hengels bij 2 vissers op de stek. 

  8 hengels bij 2 vissers op de stek (tegen méérprijs). 

 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.  

 Zwemmen  : Er mag niet worden gezwommen in het water. 

 Honden  : Honden zijn toegestaan mits deze aangelijnd blijven en geen overlast 

geven voor andere vissers. Honden zijn ten strengste verboden in de buurt van het clubhuis 

dit i.v.m. honden van de eigenaar.  

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 bepaalde stekken. 

 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 is verplicht. Afhankelijk van de boeking zit deze 

wel/niet in de prijs verwerkt. 

  Visvergunning niet nodig 

 Parkeerterrein  : Deze is ’s nachts gesloten. 

 Aas   : Alle soorten boilies toegestaan. 

  Alle partikel zijn toegestaan met uitzondering van zelf meegenomen mais 

  Pellets zijn toegestaan. 

  Ter plaatse is dit verkrijgbaar (boilies, pop-up’s, mais en flavours). 

 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. (vuil moet u zelf meenemen.) 

     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. 

 

 

 

 

 

 

Visstekken 

 Max. aantal vissers : Max. 60 vissers op het gehele meer bij individuele boekingen. 

  Max. 70 vissers op het gehele meer bij exclusieve meerafhuur. Dit is 

een water waar in het weekend veel gevist word. Zondag halverwegen de middag 

zal de rust weder keren en blijven er enkele stekken bezet.(mits er geen 

vakantie is.)  



 


