
Inschrijving bedraagt 15€/visser (eten +onkosten). Inschrijven tot 24 mei

Diegene die ingeschreven is en niet kan deelnemen MOET minstens 

l week op voorhand verwittigen.

Indien hij is ingeschreven en NIET 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 individueel sponsoring 5€/ visser

1.- Er wordt gevist van 09hOO - 12hOO en van 14hOO - 17hOO . 

Trekking der plaatsen om 07h45 aan het viswater.

2.- Max. l,2kg droog voeder te voederen bij begin van de wedstrijd, korrels in voeder toegelaten . 

Max 1/2 witte maden, 1/2 liter kasters en 350g maïs per visser.

3.-Een vaste lijn van max. 10 m. zonder molen en één haak. Slag is beperkt tot 5m vanaf de 

top tot aan de haak. Er mag tegelijkertijd maar met l lijn gevist worden. 

Rek is toegelaten.

4.-Waterlarven in al zijn vormen + gekapte pieren zijn verboden als lokaas. 

Aan de haak is het wel toegelaten.

5.-Gekleurde maden en deegwaren zijn totaal verboden.

6.-Alle gevangen vis aan de eigen haak telt, l punt per gram. Snoek, snoekbaars en roofblei moet 

onmiddellijk terug gezet worden (wordt niets bijgeteld bij het eindresultaat.

7.- MAX. 20 kg per leefhet. Het overgewicht boven de 20 kg wordt afgetrokken 

(bv 20kg700 wordt 19kg300). Boven de 25 kg wordt de net niet mee gewogen (0). 

De netten moeten minstens 2m lang zijn en een diameter van 50cm hebben.

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

gevangen telt mee Na het eindsignaal heb je nog 10' om de vis te landen.

9.-Er wordt in sectoren gevist. Bij gelijk gewicht wint het laagste plaatsnummer.

10.-Tijdens een onweer kan de wedstrijd voor onbepaalde tijd worden stilgelegd of volledig 

beëindigd en dit om veiligheidsredenen.

l1.-Vis losgekomen tijdens de dril mag niet meer geschept worden. 

Het is verboden om 2 vissen te gelijk tescheppen.

12.-Vis onthaken in een emmer water met plastieken onthaker (emmer voldoende groot 

en gevuld met 3/4% water). Visin de net plaatsen met de kop naar beneden

13.-Het is VERBODEN om enig afval achter te laten aan de vijver. Alles MEENEMEN 

en niet in het water gooienof achter een boom verbergen.

4.- Er kan ten allen tijde controle gebeuren.

5.- De vzw "moed & geduld" en vzw Van Den Eynde teams zijn niet verantwoordelijk 

voor gebeurlijke ongevallen

"Ros Beiardwedstrijd" op Kalendijk te Dendermonde op:

 Maandag 31 Mei 2010

Adres: Leopold II laan 18A Te 9200 Dendermonde


