
WEDSTRIJDREGLEME�T Te Hamont    “ DE WALVISSERS” 
ADRES :    Het Loo     te Hamont   - Achel    tot vlak voor ( 50m linkerkant) de kettingbrug, 

 website: http://dewalvissers.be/Wegweizer.htm 

 

 

De wedstrijd is alleen toegankelijk voor leden van de VZW Van Den Eynde teams . 

I�SCHRIJVE� TOT 13 juni. Inschrijving : 30 € / koppel onkosten + eten inbegrepen .  

MAX. 30 koppels. Eten :   ? 

Diegene die ingeschreven is en niet kan deelnemen MOET minstens 1 week op voorhand verwittigen. 

Indien hij is ingeschreven en  �IET deelneemt  wordt het koppel uitgesloten van verdere deelname aan 

de Challenge cup .Indien hij afbelt tijdens de week wordt het middagmaal de volgende wedstrijd 

aangerekend . 
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  Wedstrijd van de Challenge cup   sponsoring 10€ / koppel 

 

01-Een vaste lijn van max. 10 m. zonder molen en één haak. Lijn + draad (van top tot haak) is maximum 

     14,5m. Er mag gelijkertijd maar met 1 lijn gevist worden. Vissers die bovenop vissen moeten hun laatste  

     deel + talon weglaten 

02.- Max. 2kg nat  voeder per koppel .  Onder voeder alleen witte maden, maïs en granen Voederen bij het  

       begin van  de wedstrijd gedurende 5 minuten. ,adien enkel nog maden , granen en maïs .   

      Verboden : gekapte pieren ,kasters,  waterlarven in al zijn vormen , gekleurde maden, harde maïs, tubifex,  

     Pellets en deegwaren.  

03.- Aan de haak is alles toegelaten behalve gekleurde maden, kasters  en waterlarven in al zijn vormen. 

04.- Er wordt gevist van 10h--17h.  Eerste eter is 12h30 -13h15 . Tweede eter van 13h15 tot 14h00 .  

      . Trekking der plaatsen is om 8h45 

05.- Rek verboden  

06.- Maximum  20kg / net. Leefnet tenminste 2m50 en diameter van 40cm.Boven de 23  kg = 0 

07.- Vissen onthaken in emmer voor minstens 2/3 gevuld met water. 

08.- Alle gevangen vis aan de eigen haak telt, 1 punt per gram. ,ascheppen is verboden 

09.- Gehaakte vis, niet uit het water gehaald bij het laatste fluitsignaal telt. Vis buiten de muil ge- 

      vangen telt eveneens. ,a het eindsignaal heb je nog 10’ om de vis te landen. 

10.- Er wordt in sectoren gevist.   

11.- Er kan bij de wedstrijden ten allen tijde controle gebeuren. 

12.- Prijsverdeling is 1 op 2 . Sponsoring door het Van Den Eynde team is € 10 / koppel.   

13.- Het is verboden  de visser links,rechts   te hinderen..  

14.- Van Den Eynde teams is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen.   

15.- Er wordt 1 verantwoordelijke  per sector aangeduid waar je met de klachten terecht kan. De eventuele  

       klachten worden door de sectorverantwoordelijken+ de organisatoren (Roger en Leo)  behandeld 

 

Vijver is gelegen te Hamont te midden van een prachtig natuurgebied de Buzerik nabij de kettingbrug .Met een 

wateroppervlakte van een hectare en een diepte van twee tot drie meter is dit een waar  visparadijs. Waar 

regelmatig viswedstrijden gehouden worden zowel voor leden als niet leden deze kan men best even bekijken 

op de kalender.2009 (www.dewalvissers.be). Het visbestand bestaat hoofdzakelijk uit brasem. Ook 

windes,voorn,zeelt,karper, baars,snoekbaars,en paling kunnen hier gevangen worden Weliswaar in mindere 

mate. Natuurlijk kan  men hier enkel met een geldige vergunning vissen,en hier wordt ook geen vis 

meegenomen. De leden trachten er zoveel mogelijk voor te zorgen dat de vijver in een natuurlijke staat 

behouden blijft en een prachtig geheel vormt met de  overige natuur,zodat niet alleen de vissers hieraan genot 

beleven,maar ook de talrijke fietsers en wandelaars. In onze kantine is iedereen van harte welkom deze is 

dagelijks in de namiddag geopend hier kan men aan een redelijke prijs warme en koude dranken krijgen . Als je 

meer informatie wilt of je wilt weten waneer de kantine open is kun je altijd bellen naar de kantine op het 

volgend nummer 011/812031 of je stuurt gewoon een mailtje voor meer inlichtingen.      

 



 

 

 

 


