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Mol, 14 juli 2015.

Beste Bouke, en alle vissers,

In verband met onze vriendschappelijke ontmoeting op 16 augustus 2015 zou ik je het volgende willen
meedelen :

Ik stel voor de wedstrijd te laten beginnen  om 10.00 u in de voormiddag.
We vissen 5 opeenvolgende uren ( tot 15.00 u )
Een korte omschrijving van het visreglement  schrijf ik hieronder.
Zoals bij iedere wedstrijd die wij organiseren op Familiestrand vraag de eigenaar aan mij om vooraf een
lijst in te dienen met de namen van de deelnemers. ( die moet je me vooraf mailen )
Aan de vijver staat een groot chalet, waar we vooraf en achteraf gezellig kunnen samenzijn.
’s Morgens voor de wedstrijd bieden we jullie een tas koffie en een broodje kaas ( zoals vorig jaar )
Tijdens het vissen krijgen jullie een frisdrank en na de wedstrijd worden er lekker belgische frieten
aangeboden met curryworst of frikandel + een frisdrank.
Ik voorzie voor de eerste drie Nederlanders en de eerste drie Belgen een nature prijs in de vorm
van vismateriaal, de overige deelnemers krijgen een pak  visvoer.
Wat de kosten betreft stel ik voor dat we 25,00 € per deelnemer uitleggen. De huur van de vijver
bedraagt 6,00 € per visser en is hierin inbegrepen.
Ik neem aan dat jullie rechtstreeks naar de vijver komen. Het adres is Kasteelstraat 99 te Mol.
(Zelfde locatie als vorig jaar.)
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.
Elastiek in de spriet is toegelaten. Maximum 2 kg nat voeder.Er mag slechts éénmaal gevoederd
direkt na het beginsignaal. Er mag niet overlood gevist worden.
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 zijn vanaf dit jaar toegelaten!
Deeg aan de haak max. diameter 1 cm
Er mag alleen met witte maden, casters 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.


