Wedstrijdreglement 2018
1 – Max. hengellengte 10.00 m., ook bij het peilen, totale afstand hengel + lijn 16.00 m., elastiek is
verboden. De hengel moet voorzien zijn van een kleurrijke plakker op het 16 m punt dat de max
hengelafstand aanduid. Elke visser moet rechtvooruit vissen voor zijn visbak.
Schuin vissen is verboden enkel toegestaan in een hoek. Plaatvissen is toegestaan, links en rechts
max. 1/3.
2 – Pieren, vere, tubifex, aardappelen en gekleurd aas is verboden in het voeder, haak is alles vrij
behalve aardappel.
Boterzuur en aanverwanten zijn ten strengste verboden! Bij gebruik ervan = uitsluiting
3 – Er mag max 1 maal gevoederd worden, 5 min voor de wedstrijd, korrel mag heel de wedstrijd
bijgevoederd worden, tijdens de wedstrijd mogen er alleen nog witte maden, casters en 300 gr gele
mais, 300 gr korrel. Bij MARATHONS 4 kg. Nat voeder, 300 gr korrel, 2 l. maten en casters
samen en 300 gr gele mais. Bij AVONDWEDSTRIJDEN geen voeder enkel 300 gr korrel, 1 l.
maden en casters samen en 300 gr gele mais.
Korrel: Om bij te voederen mag er enkel de viskorrel van de club gebruikt worden. Alle andere is
verboden. Viskorrel kan aangekocht worden bij het inschrijven. 0,5€ voor 300 gr (mag niet
gedeeld worden met een andere visser).
Gelieve een plastic zakje bij te hebben voor controle weging.
4 – Bovenop vissen onder welke vorm ook is ten strengste verboden !! Al uw lood mag max. 60 cm
van de haak staan. Met zwaar schuiflood vissen op de grond is verboden. Een voorgelode pen is
ten strengste verboden.
Aan de pen mag men niets doen om deze te verzwaren, zodat er minder lood dan nodig is op
de lijn moet, vissen met een isomo bolletje op de haak of de lijn of iets om het aas trager te
laten zinken is verboden.
5 – Dobber moet lood kunnen dragen, dobber mag niet lichter zijn dan 0,30 gr.
6 – Na de wedstrijd mogen er geen maden of casters in de vijver gegooid worden en ook niet in de
kant. Korrel en mais mag nog wel.
Overschot van de korrel mag niet gebruikt worden om bij te gooien bij een volgende wedstrijd (mag
wel in je voeder gedaan worden, maar hoort dan wel bij het toegestane gewicht van je voeder).
7 – Max. 20 kg. Per leefnet, overgewicht wordt afgetrokken van uw 20 kg.! (+25kg = 0)
vis overzetten is verboden, leefnet min. 2,5 m. lang en min. 40 vm. Doormeter over de volledige
lengte. Met een te klein of te smal leefnet begint men niet aan de wedstrijd !!!!!
8 – Gevangen vis voorzichtig behandelen, de vis met de kop naar benenden in het net zetten, niet
werpen, het leefnet ONDER de rand van de emmer steken, vis onthaken in de emmer niet er boven,
onthaker gebruiken a.u.b.
9 – Alle gevangen vis telt, snoek en snoekbaars wordt niet meer gewogen, na bevestiging van
controle 1,500 kg bij totale gewicht. Een gepikkelde vis telt ook, maar geloste vis mag niet
nageschept worden.
10 – Bij de weging dient iedere visser zijn eigen leefnet uit te kappen (niet aanwezig = niet
gewogen), na de weging worden geen klachten meer aanvaard, controleer dus je gewicht. LAAT
RUIMTE VOOR DE WEGERS AUB !!!!
11 – Het inschrijfgeld moet uiterlijk 1 uur voor de wedstrijd betaald zijn, bij

avondwedstrijden 45 min. Ingeschreven en niet afgebeld wordt gesanctioneerd.
12 – signalen tijdens de wedstrijd :
1 – voederen, 5 min voor aanvang van de wedstrijd
2 – vissen en niet meer voederen
3 – nog 5 minuten
4 – pauze, hengels uit het water
5 – begin tweede helft, onmiddellijk vissen
6 – nog 5 minuten
7 – einde wedstrijd, hengels direkt uit het water
13 – De plaatsnummers worden getrokken door 2 bij loting aangeduide vissers, wanneer er in een
hoek een nummer is opengelaten mag er NIET naar deze hoek gevist worden.
Iedereen moet zijn nummer gekregen hebben vooraleer er naar de visput wordt gegaan.
14 – Na de wedstrijd zorgt iedere visser ervoor dat hij zijn visplaats netjes achterlaat.
Iemand die toch afval achterlaat wordt uit de uitslag geschrapt.
15 – Prijzengeld wordt op de dag van de wedstrijd persoonlijk zelf afgehaald, zoniet gaat het geld
terug naar de kas, enkel bij een geldige reden wordt dit 1 weer bijgehouden (wel voor de aanvang
van de wedstrijd melden aan bestuurslid).
16 – Niet naleving van het reglement heeft de uitsluiting tot gevolg, tevens heeft men geen recht op
enige vergoeding. Het bestuur kan over verdere sancties een beslissing nemen.
17 – Gebeurtelijke andere betwistingen of niet voorziene feiten worden door het bestuur behandeld.
Overtredingen direct melden a.u.b. en geen uur later.
18 – Tijdens de wedstrijd mag er niet geholpen worden door derden (toeschouwers) enkel in
uitzondelijke gevallen kan hiervan afgeweken worden (beslissing hierover wordt genomen door het
bestuur) reserve leefnetten moeten door de vissers zelf gehaald worden (niet laten brengen door
andere personen). Indien een visser hulp nodig heeft dan kan dit gebeuren door een andere
deelnemende visser (bv. Een haak aanzetten, hulp bij een vis aan een andere lijn, vangst van grote
karper, enz.).
19 – De vissers die op de nummers 1-2-3-4 zitten moeten komen vragen of er moet geholpen
worden bij de weging, als dit nodig is zullen deze personen moeten helpen bij de weging.
20 – Indien voor 1 november geen briefjes in de ideeénbus zitten worden bij de algemene
vergadering geen stemrondes meer gehouden worden.
21 – Bij niet naleving van dit reglement en overtredingen volgt er meteen een sancties
1 ste keer : wordt het totaal gewicht gehalveerd
2 de keer : volgt er een uitsluiting (hoelang wordt beslist door het bestuur)
Het bestuur is niet verantwoordelijk voor ongevallen of beschadigingen van enig welk materiaal
voor, tijdens en na de wedstrijd.
Veel plezier en een goede visvangst
Het bestuur

