
WALEM :    maandagen  21 juni individueel  . 
Slijkvissers, Weverstraat teneinde, Walem-Mechelen 

Adres: Als u uit richting Mechelen komt, neemt U de provinciebaan richting Antwerpen. In Walem neemt U de 

laatste straat (Weverstraat) rechts, voor de Nete brug. Op het einde van deze straat neemt U de 

aardeweg links, na ongeveer 200 m. ziet U de ingangspoort van de Slijkvissers Walem. 

Uit richting Rumst, neemt u aan de verkeerslichten de provinciebaan richting Mechelen. In Walem neemt U 

juist over de Netebrug 1° straat (Weverstraat) links. Op het einde van deze straat neemt U de aardeweg links, 
na ongeveer 200 m. ziet U de ingangspoort van de Slijkvissers Walem. 

Web:  

Inschrijving bedraagt 15€/visser (eten +onkosten).  
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 . 

3
de 

Wedstrijd van de Challenge cup sponsoring 5€ / visser 

 

1.- INSCHIJVEN TOT MAX RESP. 19 JUNI. We vissen in 2 sectoren  

2.- Hengellengte max 10m . Maximum 2m slag toegelaten (ook bij bovenopvissen). 

3.- Rek is toegelaten  

4.- Vissen 9.00-12.00, 13;00 - 15.00 en van 15.30 – 17.30.  

        2 x Voederen, om 9.00 en 13.00 (Max. 1,5kg droog / keer). 

5.- Nadien enkel nog witte maden, kasters of maïs. 

6.- Gekleurde maden, deegwaren en korrels (alle soorten) zijn verboden . 

7.- Verboden in het voeder pieren, vers-de vase, tubifex . 

8.- Aan de haak is alles toegelaten behalve (zie punt 6) 

9.- Voederpotje en voedercup zijn verboden. 

10.- 2 leefnetten . Max 20 kg / leefnet . Van 20 kg tot 25 kg = 20kg . Boven de 25 kg = 0  

11.- Vis onthaken in een emmer met ¾ gevuld met water . 

12.- Een vis los van de haak mag niet nageschept worden. 

13.- Na het eindsignaal heeft elke visser nog 10 min de tijd om de gehaakte vis te scheppen. 

14.- Het eerste valide koppel is verplicht mee te gaan wegen indien nodig. 

 


