
Visclub   VZW Damvissers Lichtaart 

Wedstrijd-reglement 2018 

Van Hoof Frans                Lauwers Karel              Valkiers Evert                         Nuyts Eddy 

0485/52 78 25                 0478/05 63 64             0498/47 47 29                       0478/2849 56 

Het bestuur is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen! 

Inschrijven tot 1 uur voor de wedstrijd 

Begin van de wedstrijd (tenzij anders afgesproken): 13u30 tot 15u30 

Pauze:                                                                              15u30 tot 16u30  

2de helft                                                                      16u30 tot 18u30 

 

1. De inleg bedraagt 3.5 Euro waarvan 2.5 Euro wordt uitbetaald onder 1/3 van de vissers. 

2. Visbak achter de betonnen platen plaatsen. 

3. Er mag NIET over de helft van de vijver (witte bollen) gevist worden. 

Recht vooruit of rechts in de kant tot in de helft van de visser naast U en tot een halve meter uit de kant 

uitgezonderd degene die het dichtst in de hoek zitten mogen naar die hoek vissen 

4. De plaats voor en na de kom: RECHT VOORRUIT vissen. 

(Laatste in nieuwe arm) (Deze kan wel rechts in de kant) (Eerste oude arm) 

Op de linker en rechter kop moet men richting de orange plaat aan de overkant vissen. 

5. Iedere deelnemer is verplicht 15 minuten gevist te hebben om geldige punten te hebben. 

6. Voederen enkel met korrel van de club en 1,5 L afgezifte maden of casters. 

(Met vast voeder indien dit vermeld is op de kalender) Iets anders is verboden. 

7. Het is verboden voor de wedstrijd, na het fluiten van de laatste vijf minuten en na de wedstrijd nog te voederen. 

8. Aan de haak is alles toegestaan, behalve rode maden. 

9. Het gebruik van potjes is verboden bij het voederen. 

10. Bovenop het watervissen en halfwatervissen is verboden. Nascheppen is verboden. 

11. Controle is mogelijk, verplicht visbak te openen na controle mag er niets meer aan het voeder worden toegevoegd. 

12. Vis die voor het eindsignaal gehaakt is mag nog gevangen worden, 15 minuten. 

13. Vis gevangen aan een ronddrijvende lijn komt niet in aanmerking. 

14. Vis wordt onthaakt in de emmer water en wordt met de kop naar beneden in het leefnet geplaatst! 

15. Degelijk nylon leefnet van 2.50m is verplicht en blijft in het water tot aan de weging, max. 15 Kg 

Per net, meer dan 17Kg =O Kg 

16. Het is verboden vis van het ene net naar het andere net over te plaatsen. 

17. Een potje gele mais van 300 gr is toegestaan. Deeg aan de haak MAX 18MM. 

18. Als 2 personen éénzelfde vis hebben gevangen of gepikkeld zal deze worden teruggezet. 

19. Iedereen is verplicht 5 MIN. Na het affluiten de vijver te verlaten, uitgezonderd een bestuurslid van de andere club. 

Er wordt teruggefloten 15 MIN. Voor de 2de helft begint. 

20. Na het vissen verplicht uw plaats op te ruimen en gelieve uw emmer uit te spoelen. Dank U. 

21. Bij de prijsuitreiking is iedereen verplicht zijn prijs zelf af te halen, zo niet gaat de prijs in de clubkas. 

Indien dit door omstandigheden niet kan, gelieve dit te melden!! Prijs wordt max 2 weken bijgehouden. 

22. De 1ste vijf van de club zijn verplicht te wegen en de emmers en lege flesjes op te halen. 

23. Veteraan is men vanaf 1 januari het jaar dat men 60 j wordt.  Junior tot het jaar dat men 16j wordt. 

24. Bij iedere betwisting van welke aard ook, beslist het bestuur. 

25. Vissen met rek is toegestaan. Pulla rek is verboden! Elkaar niet hinderen! 

26. Snoek en snoekbaars dient ONMIDDELLIJK  gewogen en teruggezet te worden! 

27. Seniors en veteranen dienen 25 wedstrijden, waarvan minstens 7 verplaatsingen mee te vissen om in het 

eindklassement opgenomen te worden. Juniors dienen er 20 mee te doen. 

28. Koppelvissen vanaf 48 deelnemers of meer. 

 

Bedankt vanwege het bestuur! 


