
  

 

Reglement Privé Parcours L’Aa Lumbres 

Privaat parcours gehuurd door Indiana FlyFishing 

Visseizoen 11 maart t.e.m. 17 september 2023 

1. Enkel vliegvissen in al haar toepassingen is toegelaten. 

2. Waden is toegelaten vanaf de tweede zondag van mei. 

3. Er wordt gevist volgens no-kill principe ,haken weerhaakloos of 

platgeknepen weerhaak, maximaal 2 vliegen. 

4. Alle gevangen vis wordt voorzichtig onthaakt en teruggezet 

5. Bij doorgeslikte haak, nylon doorknippen. 

6. Er kan elke dag gevist worden van 8u Ochtens tot 1/2u na zonsondergang 

7. De dag van en na een visuitzetting kan er niet gevist worden. De Aa leden 

worden via mail verwittigd. 

8. Er wordt vooral aandacht gevraagd voor de afsluitingen en de hekkens van 

de te betreden paardenweiden. Op elke weide lopen paarden. Het is heel 

belangrijk steeds de hekkens goed te sluiten. Ook bij het wandelen door de 

weiden voldoende aandacht schenken aan de paarden, ze volgen 

gemakkelijk, komen aan alles ruiken en likken, bescherm dus je vliegen en je 

hengel, een haak in een paardenlip is rap gebeurd, en dat wil je niet 

beleven. 

9.  Alle afval en vooral nylon afval word meegenomen, nylondraad voor de 

dieren is dodelijk 

10.  Eerbiedig in algemene regel het milieu en de omgeving wat een goede  

verstandhouding met de plaatselijke bewoners bevorderd. 

11. Langs het parcours loopt een spoorweg kijk uit bij oversteken, er komen 

dagelijks een paar treinen voorbij. 

12.  Wees hoffelijk naar de lokale mensen en paardrijd(st)ers. Zij zijn de 

eigenaars van de  gronden van wie wij visrecht huren. 



13.  Overnachtingen in campers of tenten zijn vlak aan ons parcours niet 

toegestaan. Je dient in de omgeving wettelijk toegestane plekken hiervoor 

op te zoeken. 

14. Parkeer je wagen links van de brug naast de grote boom of op aanwijzingen 

van eigenaar José. Laat geen resten van eten of drank achter langs het 

parcours of bij de aankomst. 

15. De Algemene reglementering in Frankrijk heeft voorrang op dit reglement 

Fédération de pêche du Pas-de-Calais | Fédération de pêche du Pas-de-Calais (peche62.fr) 

Opening visseizoen: tweede zaterdag van maart 

Sluiting visseizoen: derde zondag van september 

Een Franse dag, week of jaarvergunning zijn noodzakelijk en de kans is groot 

dat je door de garde Michaël gecontroleerd wordt. Je moet je Franse 

vergunning aanbieden, en de vergunning via de Indiana. 

Je hebt de mogelijkheid voor een dagkaart 9 euro, weekkaart 33 euro, 

jaarvergunning 77 euro voor het parcours van de gekozen vereniging van het 

departement Pas-de-Calais of een jaarvergunning voor gans Frankrijk aan 100 

euro. 
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