Reglement 2019 vijver 1

Voederen (4 uur):

•
•
•

1 (halve) doos korrel te nemen in het chalet.
1 liter maden, casters inbegrepen.
2 potten mais 350 gram.(gele of witte)

Voederen (6 uur):
•
•
•

1 (volle) doos korrel te nemen in het chalet.
1,5 liter maden, casters inbegrepen.
3 potten mais 350 gram.(gele of witte)

Deze mogen gans de wedstrijd gevoederd worden. Men mag niets anders voederen!!! Overschot
van korrel in de put werpen of terug afgeven in het chalet.

Haak aas:
•
•
•
•
•
•

Witte maden en Casters
Gele of witte mais
Macaroni
Pieren
Korrel van de club
Plastiekjes (fake food)

Alle andere dingen zijn verboden en mogen ook niet aanwezig zijn op de plaats. Men mag geen
aas meer mee nemen naar de vijver tijdens de pauze.

Weging en leefnetten
•
•

•
•
•
•

Gewicht in net: Max 15 kg tot 18 kg blijft 15 kg, boven de 18 kg = 10 kg, boven de 25 kg = 0!!
De leden op de eerste 2 nummers nemen actief deel aan de weeg (paal vast houden, netten
terug zetten)
Max 2 leefnetten meenemen bij begin van de wedstrijd. (eigen pinnen voorzien) en
deze moeten na de wedstrijd van de net gedraaid worden.
Vissers haalt zelf een nieuwe leefnet indien nodig.
Gebruik van de club leefnetten is verplicht.
Leefnetten worden door de visser zelf uit het water gehaald en na weging op de
daarvoor voorziene plaats omhoog gehangen.

Vissen en Hengel
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Max toegelaten hengel 11,5 m en maximale toegelaten totaal lengte 14m.
Rekker toegelaten.
Op of tegen de bodem vissen is verplicht ,
Lood Max 40cm boven de haak.
Schuin vissen mag tot begin volgende beton rechts, de hoeken vissen naar de hoek. Bij
koppel vissen mag men links en rechts vissen.
Gedregde vis telt.
Vis gevangen aan andermans draad telt niet mee en moet onmiddellijk worden terug gezet.
Nascheppen mag.
Onthaken van de vis gebeurd in een emmer die voor ¾ gevuld is met water
Cuppen is verboden
Verboden te vissen met het schuiflood (paniek lijn / plopper).

Inschrijvingen:
Inschrijven tot : 12.30 u. dit kan in de kantine of telefonisch op de dag zelf op:
0473/72.08.60 Trekking van de plaatsen 12.45 u.
Aanvang vissen 13.30 u. tot 15.30 u. en van 16.30 u. tot 18.30 u.
Uitzonderingen worden later vermeld in het chalet.

Varia
•

•
•
•
•
•
•
•

Na het affluiten van de eerste helft moet men onmiddellijk de plaats verlaten. 15 minuten
voor aanvang van de 2de helft mag men zich terug naar zijn plaats begeven.
Het is verboden te vissen zonder begeleiding onder de 10 jaar.
Vissen op snoek en snoekbaars is verboden,
Goudkarper laten zien aan buurman (lid) en onmiddellijk terug zetten hiervoor krijgt men 3 kg
Snoekbaars en snoek worden onmiddellijk teruggezet! (hiervoor krijgt men geen gewicht!!)
Er mogen geen leefnetten gebruikt worden als men vrij komt vissen.
Vissen op de dag van de wedstrijd is verboden.
Afhuren van de vijver is mogelijk (bespreken van mogelijkheden/ afwijkingen van het
reglement word gedaan in samenspraak met het bestuur)

Controle op één van bovenstaande punten steeds mogelijk. Indien men een
inbreuk pleegt op bovenstaande punten zal hiervoor de gepaste sanctie
worden toegewezen.

Wees steeds sportief

Wij wensen u verder een goede visvangst

