REGLEMENT VIJVER 1 – 2016
HENGEL + VOEDER
Hengellengte = max. 10m. Draadlengte = vrij. Rek toegelaten in 1ste deel. Cuppen toegelaten.
Schuin vissen mag als men elkaar NIET hindert (Max. 1 visplaats).
Bovenop vissen NIET toegelaten. Vis vangen op of tegen de grond!!!!!!!!
HET GANSE JAAR - GEEN vast voeder
Max. 1 liter maden (casters ingebrepen)
2 potten maïs van 350 gr. (witte of gele)
1/2 kg korrel (aan te kopen in de club).
Vanaf 01/04 tot 30/09 - 1 kg korrel (€ 0,50)
Maden, casters en maïs mogen de ganse wedstrijd bijgevoederd worden.
HAAKAAS
Aan de haak is alles toegelaten behalve gekleurde maden, korrels en deeg.
Korrel : alleen deze van de club is toegelaten.
TOTAAL VERBOD VAN RODE MADEN
VIS EN LEEFNETTEN
Verplicht
de leefnetten van de club te gebruiken
Persoonlijke pinnen voor de leefnetten gebruiken
Persoonlijke onthakingsemmer gebruiken
Gevangen vis voorzichtig onthaken in een emmer water en voor men verder vist de vis in het
leefnet zetten (wij zijn geen beenhouwers) De vis met de kop naar beneden in de leefnetten
zetten. De leefnetten zo laag mogelijk tegen het wateroppervlak
In de mate van het mogelijke de vis in de leefnetten zetten met een schepnet
Max. 15 kg per leefnet (overgewicht telt niet mee)
Meer dan 18 kg =0 kg Bij gelijk gewicht primeert de laagste visplaats
Roofvis (snoek – snoekbaars) onmiddellijk terugzetten
ROOFBLEI direct terug zetten (men krijgt 2,5 Kg)
Onmiddellijk stoppen met vissen na het fluitsignaal
Leefnetpinnen verplicht af te draaien.

VROEGER BEËINDIGEN VAN DE WEDSTRIJD
Bij het vroeger beëindigen van de wedstrijd is het verboden de overschotten in de vijver te
gooien alsook de emmer leeg te gieten in de vijver en de leefnetten uit het water te halen om
de vis terug te zetten. Wanneer men vroeger stopt zorgt men zelf (na de wedstrijd) of vraagt
men aan een collega om de leefnetten uit het water te halen en deze op te hangen in het
leefnettenkot.
Dit allemaal om de andere vissers niet te hinderen. Wees dus sportief.
BOVENOP VISSEN VERBODEN
Het bestuur kan tijdens het visjaar op elk moment het reglement aanpassen!!HET BESTUUR
IS NIET VERANTWOORDELIJK VOOR GEBEURLIJKE ONGEVALLEN

