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REGLEMENT VIJVER 2 – 2012 

1. INSCHRIJVINGEN 

Tot 1h15 voor aanvang van de wedstrijd ter plaatse of via GSM 
0476/327998. 

 

2. INLEG EN UREN WEDSTRIJD 

Inleg = € 5 + € 0,5(bom) voor cirterium en € 20 voor koppelvissen. 
Criterium en koppelvissen van 12h tot 15h en van 16h tot 19h. 

Wintercriterium Koppel 
€ 11 per koppel en dit voor 10 wedstrijden = te betalen € 110 bij eerste 

wedstrijd. 
Elke wedstrijd wordt de inleg uitbetaald : ½ prijs + de bom 

Naargelang het aantal deelnemers geld bovenop na 10 wedstrijden. 
Vissen van 12h tot 16h. 

Woensdagwedstrijden wordt er gevist van 13u tot 15u en van 16u tot 19u 

 

3. HENGEL + VOEDER 

Hengellengte = max 10m. 
Elastiek is toegelaten zolang dat men zijn medevissers niet stoort, vis op 

eigen plaats houden. 
Vast voeder alleen 1ste 5 min van elke reeks. 

Er mag gans de wedstrijd onbeperkt gevoederd worden met : 

- Droge korrels, pellets 
- Maden, casters 

- Mais, granen 
- Deegwaren 

- Cuppen en bijvoederen is toegelaten – 2Kg droog voeder – bol 
inbegrepen. 

VERBODEN : met brood op het wateroppervlak te vissen 
Drijvende korrels, pellets 

Pieren, veer, tubifex en aanverwanten 

 



4. HAAKAAS 

Aan de haak is alles toegelaten behalve gekleurde maden. 

 

5. VIS EN LEEFNETTEN 

Niet leden verplicht eigen netten meebrengen. 
Leden mogen netten van de club gebruiken. 

De vis zoveel mogelijk met schepnet in leefnet zetten. 
Max 30 kg per leefnet, meer dan 30 kg = 0 kg 

Bij gelijk gewicht primeert de laagste visplaats. 
Roofvis (snoek, snoekbaars) onmiddellijk terugzetten. 

 

6. WEGEN VAN DE VIS 

De eerste 2 leden (beginnende van nr 1) nemen actief deel. 

De netten worden door de visser zelf uit water gehaald en voorzichtig in 
de weegzak geschoven. 

(niet aanwezig = 0 kg) 

De vissers hangen na de weeg hun netten op in het leefnettenkot. 
Gelieve de visplaats netjes achter te laten . 

 
 

7. VROEGER BEEINDIGEN VAN DE WEDSTRIJD 

Bij het vroeger beëindigen van de wedstrijd is het verboden : 

Overschotten in de vijver te gooien. 
Emmer leeg te gieten in de vijver. 

Leefnetten uit het water te halen. 
Bij vroeger stoppen vraagt men aan een collega om zijn netten uit te 

halen en weg te hangen in het leefnettenkot.  

 


