Vijver- en wedstrijdreglement
1. Algemeen
De vijver is gelegen in de wijk “ Broek “ en staat ter beschikking van de leden en bestuursleden van de vereniging en
dit conform de voorgeschreven regelgeving. Het bestuur en de vijverwachter houden toezicht op de naleving van
onderhavige reglementering.
Het bestuur kan ten allen tijde maatregelen treffen om het goede reilen en zeilen van de vereniging te
verzekeren,deze maatregelen zullen via een bericht op het bord in de kantine medegedeeld worden.
Het bestuur kan ten allen tijde sancties treffen tegen leden en bezoekende vissers bij ongepast gedrag en het niet
naleven van het reglement. Mogelijke sancties zijn bvb. het onmiddellijk staken van het vissen, intrekking lidkaart en
zo nodig verwijdering van de terreinen eigendom van de vzw.
Een lid is slechts administratief in orde nadat hij zijn lidgeld heeft betaald en zijn lidkaart en reglement heeft
ontvangen.
De lidgelden zijn als volgt vastgesteld
nieuwe leden : 50 euro
aangesloten leden : 40 euro
nieuwe junioren en minder validen : 35 euro
aangesloten junioren en minder validen : 30 euro

Man of vrouw en kinderen onder de twaalf jaar van het effectief lid mogen gratis vissen,andere familieleden mogen
drie keer in het jaar gratis vissen in het bijzijn van het effectief lid. Het lid steeds in de nabijheid, houdt toezicht en is
verantwoordelijk voor dezen.
Er mag alle dagen worden gevist in de periode tussen 8/03/2015 en 30/09/2015 ( van zonsopgang tot
zonsondergang ) met uitzondering van de wedstrijddagen ( zie kalender ) en bij ijsvorming op het water. Op gewone
visdagen vist men zonder leefnet , het is ten strengste verboden gebruik te maken van een vod of handdoek om de
vis te onthaken. Men mag vanaf de boord van de vijver vissen met één of twee handlijnen . Het vissen met twee
hengels dient te gebeuren op dezelfde stek en recht voor zich uit , men mag zijn visstek tijdelijk verlaten nadat de
hengels uit het water zijn, dit geldt ook voor het vissen op paling en forel. Het vissen met de werphengel wordt
toegelaten vanaf 18 jaar Dit met een enkelvoudige haak, max. nr.10.
Met uitzondering voor paling en forel is het verboden vis mee te nemen. Het kuisen van deze voornoemde vissen
mag evenmin aan de vijver gebeuren.
Voederen : de bepalingen van het wedstrijdreglement zijn van toepassing op de gewone visdagen, het vissen met
drijvend aas en broodkruim op het wateroppervlak is ten allen tijde verboden.
Er dient steeds, zowel op gewone visdagen alsook op de wedstrijden "op grond" te worden gevist .Het "ondiep
vissen" en alle methoden zoals lichte pennen , het lood tot tegen dobber schuiven , drijvend aas enz. is aldus
verboden en zal gesanctioneerd worden met directe uitsluiting.
2. Wedstrijdregelement
Tenzij anders bepaald (zie kalender) vatten de wedstrijden aan om 14u00 en eindigen om 18u00.Voor de
clubwedstrijden is geen pauze voorzien.
Inschrijvingen kunnen vanaf 12u30 tot 13u00 in het clubhuis of in het daartoe voorziene lokaal , daarna worden de
plaatsnummers geloot en worden de plaatsen aan de vijver aangeduid.

De prijsuitreiking vindt plaats vanaf 19u30. Zonder geldige reden voor het niet afhalen van een prijs zal deze
toegevoegd worden aan het prijzengeld van de eerstvolgende marathon.
Om in aanmerking te komen voor het eindklassement van de clubwedstrijden dient men aan minstens zes van de
acht wedstrijden te hebben deelgenomen,de zes beste resultaten komen in aanmerking voor het eindklassement (bij
gelijkheid van punten primeert het totaal gewicht).
De wedstrijden voor het clubkampioenschap zullen gevist worden in sectoren. Afhankelijk van het aantal vissers
worden langs weerszijden 2 of 3 sectoren bepaald. Tegenstanders van een sector zijn degenen aan de overzijde van
de vijver. Op deze wijze zal het puntenverschil dichter bij elkaar liggen waardoor iedereen meer kans maakt op een
geldprijs. Voor het eindklassement blijft bij gelijke punten het totaal gewicht bepalend voor de rangschikking.

3. Voederen tijdens de wedstrijden
Tijdens en voor de aanvang (5 min. ervoor) van de wedstrijd mag men voederen met max. :
2 kg korrels (vrije keuze) max. 6 mm. – geen drijfkorrels
1 liter maden of casters – combinaties zijn mogelijk tot max. 1 liter
1 doos maïs van max. 250 gr

Dit alles is de hoeveelheid voor een ganse dag vissen. Alle andere voeders zijn verboden! De korrels mogen vochtig
gemaakt worden doch niet in die mate dat ze aan elkaar kleven of er bollen kunnen van gemaakt worden. Drijvers –
zinkers“ mogen enkel dienen voor aan de haak. Ze mogen niet aangewend worden als lokvoer. Aan de haak is alles
toegelaten behalve deeg – en spijswaren, met de “ bol “ vissen is ook verboden. Na elke hengelpartij, wedstrijd of
andere is het verboden om het overtollige, niet gebruikte voeder of lokaas in de vijver te deponneren. Je neemt het
mee naar huis of deponeert het in de vuilniszakken.
4. Leefnetten
Het is verplicht om minstens twee leefnetten te gebruiken,dit om brasem ,voorn,winden,zeelt & baars van andere
vissen gescheiden te houden. Voor karper en andere vissoorten is het toegelaten gewicht in een leefnet 25 kg,
overgewicht vervalt. Enkel de door de club ter beschikking gestelde leefnetten mogen worden aangewend. Schade
aan de leefnetten moet vergoed worden. Bij het inschrijvingsgeld van een wedstrijd zal 1euro bijgevraagd worden
voor het gebruik van de netten. De netten worden zelf afgehaald (max.2 bij aanvang), en achteraf teruggehangen in
het voorziene berghok . Extra netten naargelang de vangsten dienen persoonlijk tijdens de wedstrijd te worden
afgehaald (uitzonderingen met toelating bestuurslid) . In de leefnetten dient er minimum 15 kg vis aanwezig te zijn
(schatting). In netten met merkelijk minder vis erin zal van het totaal gewicht 5 kg worden afgetrokken. Het gebruik
van deze netten zal het wegen van de vis vereenvoudigen en de weerbaarheid van de vis (niet meer overgieten) ten
goede komen. Verdere uitleg en toepassing ervan zal gemeld worden bij de eerste wedstrijden. Alle gevangen vis
dient met respect te worden behandeld (voorzichtig in leefnet laten met de kop naar beneden). Het niet naleven van
deze regels zal onmiddellijke uitsluiting tot gevolg hebben.
5. Hengelvoorschriften
De hengellengte is beperkt tot max.10 meter,de lengte van het nylonsnoer max.5 meter. Men vist met een
enkelvoudige haak met max. nr. 12. Meervoudige haken zijn verboden. Reservehengels dient men rechtopstaand
achter zich te plaatsen om bezoekers en bezorgers van dranken niet te hinderen.
Er mag gebruik gemaakt worden van de Pulla Bush – Bung kits.
Cuppen groot en klein is verboden

6. Vijverbezetting
Voor de clubreeksen deze die zich inschrijven conform de vastgelegde reeksen A en B
Voor de "open" wedstrijden:
Maximaal 40 vissers voor de individuele wedstrijden (met uitzondering van de Marathon , kampioenschap van ErpeMere en Koningsvissing)
Maximaal 24 koppels of trio ‘s
Inschrijven zal kunnen in het clubhuis steeds van drie weken op voorhand , onder duidelijke vermelding van naam en
voornaam (en niet onder Suske en Wiske …) en bij directe betaling van het inschrijvingsgeld.
7. Na te leven
Vissen "in de kant" op alle wedstrijden mag enkel rechts van de visser gebeuren.
Bij het wegen van de vis zullen steeds 2 bestuursmensen aanwezig en verantwoordelijk zijn. De verplichting om mee
te helpen wegen zal aan de eerste en laatste visser van elke kant worden opgelegd. Eventueel gaat deze verplichting
over naar de volgende in rij indien iemand lichamelijk er niet toe in staat zou zijn. Bij weigering van deze vraag
vervalt het gewicht van de gevangen vis van de weigeraar. Het wegen neemt een aanvang direct na het affluiten van
de wedstrijd. De visser verzamelt op zijn visstek de lege flesjes van de door hem verbruikte consumpties en
deponeert dit leeggoed in de kratten aan de berging . Men laat zijn visplaats steeds proper achter! Bij schade aan
hengels, niet reglementair opgesteld, en teweeggebracht door derden is de hengelaar hiervoor zelf
verantwoordelijk. Voor het verloop van de marathon, kampioenschap van Erpe-Mere en koningsvissing kunnen
andere voorschriften van toepassing zijn zoals aantal vissers , duurtijd , enz.; deze wijzigingen zullen tijdig gemeld
worden.
8. Forelvissingen
Eén (of meerdere) forelvissing(en) zullen in het najaar worden ingericht waarbij zowel leden als niet- leden zullen
kunnen deelnemen na voorafgaandelijke inschrijving.
9. Zorgzaamheid
HET BESTUUR VERWACHT VAN IEDER DIE HET CLUBHUIS EN DE VIJVER BETREEDT DAT DE NETHEID ERVAN WORDT
GERESPECTEERD , DAT ELKEEN VERDRAAGZAAM MOET ZIJN VOOR DE NATUUR , DE OMGEVING EN DE
BUURTBEWONERS .Vissers die resten van nylonkoordjes weggooien & achterlaten op hun visstek , koordjes dewelke
ernstige letsels teweegbrengen aan de fauna en onderhoudsmateriaal van de club, zullen gesanctioneerd worden .
ZWEMMEN IN DE VIJVER , SCHAATSEN EN ANDERE WINTERACTIVITEITEN BIJ IJSVORMING OP DE VIJVER ZIJN TEN
ALLEN TIJDE TEN STRENGSTE VERBODEN !
DE V.Z.W. DE MEERSE LIJNVISSERS IS NIET VERANTWOORDELIJK VOOR GEBEURLIJKE ONGEVALLEN VAN WELKE AARD
OOK .HET BESTUUR HOUDT ZICH HET RECHT VOOR ALLE BETWISTINGEN TE BEHANDELEN!
HET REGLEMENT IS TER INZAGE IN DE KAST VOORAAN BUITEN EN IN HET CLUBHUIS .
ELKE VISSER EN IEDER LID WORDT IN HET BEZIT GESTELD VAN DIT REGLEMENT BIJ DE INSCHRIJVING EN DIENT ER
ONVERWIJLD NOTA VAN TE NEMEN !

