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 Wedstrijd van de Challenge cup individueel  sponsoring 5€ / visser

Leden van de VZW teams Van Den Eynde hebben voorrang tot 1 april

Inschrijven tot max. 26 april . Max 50 vissers

1.- Hengellengte max. 10m met een maximum van 14,5m van begin hengel tot haak.

2.- Vissen met vaste hengel , rek verboden.

3.- Verboden schuin of bovenop te vissen. Minimum 3m uit de kant vissen

4.- Vissen van 9h00 – 12h00 en van 13h-15h en van 15h30 tot 17h30 . Tijdens de pauzes is de visser 

      verplicht zijn plaats te verlaten. Onder de middag wordt er gewogen

5.- Voeder maximum 1,6 kg nat te voederen bij het begin van de wedstrijd. 

     Nadien maximum 1,5 l maden en kasters inbegrepen + 700g maïs /granen   . 

     Verboden in het voeder gekapte pieren, Vers-de-vase en tubifex  .

    Aan de haak is alles toegelaten behalve: Gekleurde maden, deegwaren en korrels zijn  totaal verboden.

6.- Vis onthaken in een emmer voldoende groot en voor 2/3 gevuld met water. 

     Vis met kop naar beneden in de leefnet zetten.

7.- Leefnetten verplicht van de plaatselijke club te gebruiken. Met de 2 leefnetten beginnen 

     (steekpinnen zelf meebrengen).

8.- Max. 15kg / leefnet . Tussen de 15 kg en 20kg = 15 kg  Boven de 20kg = 0 op de wedstrijdfiche.

9.- Er kan ten allen tijde controle gebeuren.

10.- De inrichters zijn niet verantwoordelijk voor gebeurlijke  ongevallen.

11.- Bij niet naleven van het reglement zullen de inrichters beslissen over mogelijke sancties

De vijver is hoofdzakelijk brasem visserij al zit er ook veel kleine voorn op . 
Ook Karper behoort tot de mogelijkheden. De diepte is tussen 1m70 en 2m. 

Er is parking voorzien voor de vijver . Maximum afstand tussen parkin en verste plaatst 150m.

REGLEME�T KATELIJ�E WAVER  “ DE LUSTIGE VISSER “
Adres : Kleistraat 8  2860 St.-Katelijne-Waver                           I�LEG : 12 €

GEE� ETE� TE VERKRIJGE� . DICHTBIJ IS WEL EE� GOED FRITUUR 


