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Mol, 14 mei 2013 

 

Beste Bouke, 

 

In verband met onze vriendschappelijke ontmoeting op 16 juni 2013 zou ik je nog het volgende willen  

meedelen : 

 

Ik stel voor de viswedstrijd te laten aanvangen om 10.00 u of ten laatste om 11.00 u. 

We vissen 5 opeenvolgende uren ( tot 15.00 u of 16.00 u ) 

Een korte omschrijving van het visreglement  schrijf ik hieronder. 

De eigenaar van het famliestrand heeft me gevraagd vooraf een lijst voor te leggen met de namen van de  

deelnemers (die moet je me zo snel mogelijk mailen). 

De kostprijs per deelnemer bedraagt 6,00 € per visser. 

Aan de vijver staat een groot chalet, waar we vooraf en achteraf gezellig kunnen samenzijn. 

Ik moet nog overleggen met de eigenaar of we zelf een broodje en koffie mogen voorzien na de wedstrijd. 

Als dit verboden zou worden kunnen  jullie achteraf nog altijd een frietje eten na de wedstrijd  in de  

frituur op het domein zelf. 

Jij had bij onze eerste ontmoeting 3 prijzen voorzien voor de eerste drie Nederlanders en belgen. 

Doen we dit opnieuw en zo ja wat legggen we uit per deelnemer? 

Wat de route betreft nemen jullie richting België de autosnelweg E32 ( Eindhoven – Antwerpen ) 

Eenmaal over de grens in Mol Postel nemen jullie de eerste afslag n° 26 ( Retie – Mol ) 

Ik zal jullie komen opvangen aan de afrit. Vanaf daar is het nog een 10-tal minuten rijden tot aan het 

Familiestrand. 

Voorzie een karretje, want de lengte van de vijver is +/- 150 meter 

 

Bondig reglement : 

 

De totale max.lengte bedraagt 15 meter waarvan max. 10 meter hengellengte. 

Gebruik van elastiek is verboden – Vaste spriet verplicht! 

Maximum 2 kg nat voeder.Er mag slechts éénmaal gevoederd worden na het beginsignaal. 

Het gebruik van vers de vase, gekapte pieren, gekleurde maden, tubifex of aanverwanten in voerder 

Zijn ten strengste verboden. Boterzuur is verboden in alle vormen en mengsels. 

Casters is verboden in voeder en aan de haak! 

Deeg aan de haak max. diameter 1 cm 

Er mag alleen met witte maden en mais bijgevoerd worden door middel van katapult, werpbuis of vaste  

hand 

Maden mogen geen bindmiddel bevatten. 

Het max. gewicht per net bedraagt 15 kg. Tot 17 kg telt overgewicht. Eenmaal boven 17 kg wordt het  

Gewicht op NUL gebracht. 

De vis wordt verplicht onthaakt in een visemmer. Minimum lengte van het leefnet = 2,50 meter 

Zet de vis steeds met de kop omlaag in het leefnet en vis overhevelen van het ene naar het andere net is  

Verboden. 


