
Adres : Leopold II laan 18A 9200 Dendermonde (achter zwembad Olympos)                   I�LEG : 15 €

Eten inbegrepen (waarschijnlijk koude schotel)

2
e
 Wedstrijd van de Challenge cup individueel  sponsoring 5€ / visser

Leden van de VZW teams Van Den Eynde hebben voorrang tot 15 april

Inschrijven tot max. 5 mei . Max 72 vissers

1.- Hengellengte max. 10m met een maximum 5m draad van top tot haak.

2.- Vissen met vaste hengel , rek is toegelaten

3.- Schuin vissen is toegelaten zolang je buur links en rechts geen hinder ondervindt .

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

      zijn plaats te verlaten. Onder de middag is het eetmaal voorzien in café “De Blauwe Steen” gelegen aan de

     Mechelsesteenweg 10 . Bewaking aan de vijver is voorzien.

5.- Voeder maximum 1,2 kg droog,  te voederen bij het begin van de wedstrijd. Nadien maximum 1,5 l maden

     en kasters inbegrepen + 350g maïs /granen   . Verboden in het voeder gekapte pieren, Vers-de-vase en

     tubifex  .Aan de haak is alles toegelaten behalve ….   Gekleurde maden en  deegwaren 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.- Max. 20kg / leefnet . Bij gewicht tussen 20 en 25 kg wordt het verschil van gewicht – 20kg afgetrokken van

      20 kg . Boven de 25 kg telt de net niet mee

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 1,1 ha groot in de vorm van een rivier . Het is hoofdzakelijk brasem visserij al zit er alle soorten 

zoetwatervis op. Zetting 2009 is 3000 kg brasem 50 kg karper (500g / stuk) . 50 kg  kruiskroeskarper (750g / stuk) 

, 50 kg zeelt , 100kg winden van ong. 1kg en 25kg snoekbaars . De vijver is ongeveer 1,5 m diep en heeft een 

sliblaag van 70cm . Parking voorzien voor de vijver (olumpos. Let wel op op maandag is het marktdag en de 

marktgangers maken ook gebruik van de parking. Wees dus op tijd . Maximum afstand tussen parking en verste 

plaatst 175m.

REGLEME�T Kalendijk  “ Moed & Geduld “

Wedstrijd datum is maandag 11 mei 2009.


