
INSCHERIJVINGEN BIJ DECOCK ROGER, 052/21 06 73, Gsm: 0477/97 74 83, E-mail: roger.d@skynet.be

Prijsverdeling is 1 op 2 + 1 of meerdere bommen ( prijzengeld is inleg min de kosten)

Er is op sommige plaatsen geen eten te verkrijgen, niet vergeten eigen lunch mee te brengen

Inlegprijs is overal € 10,00 per visser, en voor koppelwedstrijden € 20,00 per duo tenzij ander vermeld

Hengellengte is overal max 10 m tenzij anders vermeld, rek toegelaten tenzij vermeld

Er wordt gevist in sectoren verdeeld over de vijver en deelnemers

Steeds starten met 2 leefnetten, vis over beide leefnetten verdelen 

Voederpot(cuppen), gekleurde maden, pieren en vere de vase (waterlarven) in elke vorm is overal verboden

De eerste 2 valide vissers of eerste valide koppel is verplicht om mee te helpen bij weging

Bij de weging dienen de pinnen verwijderd de worden van de leefnetten aangeoden door visser zelf

Een vis los van de haak mag niet nageschept  worden, men heeft nog 10 minuten om een vis die 

voor eindsignaal aangeslagen was

De inrichters zijn niet veraantwoordelijk voor gebeurtelijke ongevallen

Inschrijven kan ten laatste 18 juni bij Roger, vissen van 9u tot 12u, pauze 1u30 min, van 13u30 tot 17u30

trekking en prijsuitreiking is om 7u45 in Café "Blauwe Steen" Mechelsesteenweg 10, Dendermonde

Voederen 5 Liter nat klaargemaakt voeder met alle toevoegingen bij begin wedstrijd, bijpriezen mag

Aan de haak is alles toegelaten behalve gekleurde maden, max 1 liter maden en 1 casters per visser

Hengellengte max 10 m, draadlengte vrij

Karpers gevangen in een apart leefnet plaatsen niet bij andere vis

Onthaken vis gebeurt in een emmer( 30 L) 3/4 gevult met water, vis wordt met kop naar beneden in net geplaats

Vis wordt niet uit emmer genomen om te onthaken, gebeurt in emmer

20kg tot 25kg = 20kg, boven 20kg = 20 kg - koppelwedstrijd

maandag 20 juni 2011

Door de weekse wedstrijden

Reglement:

REGLEMENT ALLE WEDSTRIJDEN:

BRUSSELSEFORTEN, Burgemeester 

Portmanslaan te 9200 Dendermonde 



Website: http://www.dendermonde.be/product.aspx?id=1868

Route:


