
Visreglement Camping ‘Les 2 Lacs’ 

1. Een onthaakingsmat van 1m x 0.80m is verplicht. 

2. Een landingsnet van tenminste 1m is verplicht. 

3. Het is verboden te vissen met gevlochten lijnen. 

4. Het is verplicht te vissen met een weerhaakloze haak. 

5. De onderlijn mag niet sterker zijn dan de hoofdlijn. 

6. Het is verboden te vissen met gefixeerd lood. De vis moet zich ten alle 

tijden kunnen ontdoen van het lood. 

7. Het in het bezit hebben van meer dan 1 bewaarzak is verplicht. De 

bewaarde vis in tenminste 0.80m water laten zakken en de duur zo kort 

mogelijk houden. 

8. Het is verplicht haakwonden en verloren schubben te behandelen met 

een daarvoor geschikt ontsmettingsmiddel bv Klinic. U mag de vissen 

niet markeren of meenemen. 

9. Het is verboden te voeren of te vissen met pinda’s. Tijgernoten zijn wel 

toegestaan mits het voeren ervan beperkt blijft tot 500 gr per dag. 

10. Buitensporig voeren kan een boete opleveren van 150€. Voer beheerst, 

denk aan de kwaliteit van het water. 

11. De beheerder mag ten alle tijden controle uitoefenen of de benodigde 

materialen aanwezig zijn. Bij overtreding kunt u verwijdert worden.  

12. Houd voldoende ruimte en rekening met uw medevissers. Overleg met 

elkaar voorkomt discussie. Stek keuze is vrij. 

13. Bij een calamiteit altijd de beheerder inlichten. 

14. Het vissen met een voerboot is in juli en augustus verboden. Mocht u in 

een obstakel vast zitten kunt u gebruik maken van de daarvoor 

aanwezige boten. 

15. Houd uw stek schoon van afval en restlijn. De kosten van het naderhand 

opruimen van afval worden verhaald op de visser, inclusief reparatie 

kosten aan maaimachines. 

16. Nachtvissen is toegestaan. Het vissen met meer dan 2 hengels is 

toegestaan mits de situatie zich daarvoor leent met een maximum van 4 

hengels. 

17. Hengels nooit alleen laten, ze verdwijnen soms het meer in. 
 


