
Eten inbegrepen : Stoofvlees / goulash met frieten 

2
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 Wedstrijd van de Challenge cup koppel  sponsoring 10€ / koppel

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

Inschrijven tot max. 8 juni . Max 35 koppels Trekking der plaatsen de dag zelf om 08h00

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 niet toegelaten .

4.- Vissen doorlopend van 9h00 – 18h00 .Tussen 12h-14h mag slechts 1 pers. vissen.1
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5.- Voederen bij het begin van de wedstrijd en om 14h. Maximum 1,5 kg droog voeder .In het voeder mogen

     geen kasters,vers-de-vase , tubifex  en pieren toegevoegd worden.. Nadien mogen enkel nog witte maden

    (max 700gr) en mais    bijgegooid worden .

6.- Gekleurde maden en  kasters zijn totaal verboden.Aan de haak is alles toegelaten (geen rode maden, kasters)

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 .  Overgewicht is 20kg. 2 leefnetten te gebruiken vanaf het begin

8.- Er kan ten allen tijde controle gebeuren.

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

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

 SCHRIJF TIJDIG I) DE PLAATSE) ZIJ) BEPERKT TOT 35 à 40  KOPPELS

De vijver is gelegen midden in een prachtig stuk natuurschoon naast de kleine Nete . Wandelaars en fietsers 

kunnen daar zeker hun hart ophalen , maar gelukkig voor de visser hebben zij daar geen last van. De vijver is één 

van de mooiste vijvers waar je kan naar toe gaan . Je krijgt er steeds een zeer warm onthaal . Het eten is steeds zeer 

lekker en met honger moet je ook niet buiten gaan .

Ook voor de visvangst is het een waar paradijs . Verleden jaar is er gewonnen met meer dan 100 kg en is  er in 

totaal meer dan 1500kg gevangen met 33 koppels . Overwegend wordt er brasem gevangen , maar ook andere 

vissoorten zoals voorn, karper en zeelt kan je aan de haak slaan . Dit jaar is er 3500 kg brasem uitgezet .  . De 

vijver is overal ongeveer 1,5m diep. De bodem is zeer ongelijk . Het kan zijn dat het aan de kant dieper is dan op 

10m en het kan ook zijn dat aan de kant ondieper is , dan een dieper stuk en op 9,5 à 10m terug ondieper . Dus 

goed meten geblazen.

REGLEME)T Rumst  “ Hoop op beet “

Adres : Markt Z/N 2840 Rumst                            I)LEG : 15 € / visser


