Woensdag wedstrijd:
Inschrijven: van 13u-13u30.
Voeren + opbouw: 13u30-14u.
Start: 14u-17u30.
Clubkampioenschap: op zondag.
Inschrijven: 9u-9u30.
Voeren: 9u30-10u15.
1ste helft: 10u15-13u.
Pauze: 13u-13u45.
2de helft: 13u45-16u30.
Stekken die getrokken worden zijn verplicht te nemen.
Vissen met haken zonder weerhaak is verplicht ter bescherming van de vissen.
Men dient steeds vooruit te vissen, op de daarvoor voorziene plaatsen.
Lidkaarten moeten allen tijde aanwezig zijn.
1° VOEDER:
Toegelaten aan de haak:
• Enkel witte vismaden en casters.
• Gekleurd kunstaas aan de haak.
• Deegwaren.
• Pieren.
• Bol max 1cm.
• Mais/hennep.
Toegelaten voeder:
• Vast voeder 1.5kilo droog.
• Maden en casters samen 1 kilo (halve dag).
• Maden en casters samen 2 kilo (hele dag).
• Mais max 600gram.
• Tarwe / hennep / granen max 200gram. Enkel goed gekookte.
• Deegwaren max 25cl. (bierglas)
• Korrels van de club max 1 kilo.
Verboden zijn:
• boillies,tijgernoten,…
• rode maden, muggenlarven (vers de vase), tubifex of aanverwanten,
• alle wettelijke verboden middelen.
• Ook vissen met broodkorst op of onder het wateroppervlak is niet toegestaan.

2° ONTHAKEN VAN GEVANGEN VIS:
• De gevangen vis dient onmiddellijk onthaakt te worden in een voldoende
grote emmer of bad van min. 40cm. vol water met enkele zouttabletten ter
ontsmetting.
• Het is beter voor de vis, deze blijft rustiger en loopt minder verwondingen op.
• Karpers moeten op een speciaal daarvoor voorziene mat worden onthaakt.
3° GEBRUIK VAN LEEFNETTEN:
Bij aankoop van een nieuw leefnet wordt aangeraden om minimum één van 3
meter lengte of langer aan te schaffen.
• Tenminste 2 leefnetten van minsten 2,50 meter gebruiken met een max. van
20 kilo per net. 1 net voor brasem en 1 net voor karper.
Bij aankoop van een nieuw leefnet wordt aangeraden om minimum één van 3
meter lengte of langer aan te schaffen.
• Leefnet dient uitgestrekt in water te liggen met een gewicht aan onderzijde,
geen stenen in net toegelaten.
• Wij vragen met aandrang om de vis met het landingsnet in het leefnet te
zetten.
• Geen enkele vis word op het gras gelegt!
4° LENGTE HENGELROEDE:
• De Club vist enkel met de vaste stok van maximum 11m lang.
• De lengte van de lijn is onbeperkt.
• Vist men met een “elastiek” is toegelaten.
5° TERUGZETTEN VAN DE VIS:
• Alle gevangen vis telt en moet na weging worden teruggezet. Er mag geen vis
worden meegenomen, ook geen kleintjes om op een andere put te snoeken.
• Puntentelling:
alle gevangen vis word gewogen. Die met het grootste aantal staat vanboven
en krijgt 1 punt; 2de plaats 2 punten; enzovoort.
Minste punten einde van het seizoen is kampioen.
6° OPRUIMEN VAN DE VISPLAATS:
• Wij willen echter blijven benadrukken dat iedere visser zijn eigen afval
opruimt na de wedstrijd of wanneer men komt vissen.
• Ieder lid is mede verantwoordelijk voor een propere omgeving, dus raad je
vrienden aan ook op te ruimen.
Het bestuur is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen, diefstal of
schade.
Het bestuur wenst iedereen een aangenaam vertoeven in onze visvijver.
Vragen? Neem contact op met de voorzitter op het nummer : 0493/04.45.88

