
1 Bezoekende clubs betalen 3 €
De helft der deelnemers hebben prijs  , inschrijven 1 uur voor aanvang van de wedstrijd , indien dit niet
kan , gelieve te bellen naar Nicky 0475 61 81 07  Steve 0499 36 58 29 of Ludo 0477 86 85 84 

2 De nummers van de visplaats worden door de vissers zelf getrokken en men vist op het getrokken nummer .

3

4

5
verlaten zijn , 10 min. voor herneming wedstrijd mag men terug naar de visplaats gaan , 4 de signaal : herbegin
5de signaal : nog 5 min. , 6 de signaal : einde wedstrijd , pinnen van leefnet verwijderen en plaats opruimen ,
( afvalbakken voorzien langs de vijver ) dank u .

6 Gele mais en korrel verkrijgbaar aan de inschrijftafel voor 1 € elk .

7

Voor andere wedstrijden is er een aparte regeling welke uithangt in de kantine .

8

expanders toegelaten maar zal 2x gecontroleerd worden op  ondergaan .

9
gelegen visplaats , in de hoeken mag men de ganse hoek bevissen , viskist mag schuin geplaatst worden

10

11

12

13 Het aas moet op de bodem aangeboden worden , niet op de een of andere manier half water .

14

15

16
zetten .

17 Steur ( 2,5 kg.) of graskarper ( 5 kg.) bestuur verwittigen en onmiddellijk voorzichtig terugzetten , je krijgt het
vermelde gewicht , roofvis onmiddellijk terugzetten , hiervoor geen gewicht .

18
bij uit en thuiswedstrijden ( mag ) er iemand bij de weging aanwezig zijn .

19 Prijzengeld zal door ons op uw vraag worden bijgehouden .

20

21 Overtredingen of klachten zullen door het bestuur behandelt worden .

22 Om onze vissen een gezond en zolang mogelijk leven te geven vragen wij u deze zo voorzichtig mogelijk

                                  het bestuur

Verbist Nicky 0475 61 81 07

                                                Wedstrijdreglement 2019 visclub putteke

Men mag zich naar de vijver begeven wanneer men in het bezit is van zijn visplaats strookje .

Op de nrs 13 , 14 , 15 en 16 mag men niet over de helft v/d vijver vissen .

1 ste fluitsignaal : begin wedstrijd , 2 de signaal : nog 5 min. , 3de signaal : rust en vijver moet na 10 min.

mais mag geen kleurstof bevatten , korrel enkel droog gebruiken .

Voederen vanaf de viskist , 4 uurs wedstrijden mag men 1 pot gele mais en 1 zakje korrel ( alleen uit de kantine )
gebruiken , 1 L afgezifte maden + kasters samen
Vanaf mei mag men 3 potten gele mais gebruiken

Aan de haak : alles met uitzondering van brood, deeg , maccaroni , gekleurde maden , plastic aas , rekje voor
pellets toegestaan , geen gebruik van pinkies , boterzuur ten strengste verboden .

Men vist recht vooruit of rechts in de kant , max. 1 meter uit de kant en niet verder dan halfweg de naast u 

bij koppelwedstrijden mag men links en rechts in de kant vissen .

Lijn max. 4 m , hengel max. 9,5 m , dobber ( geen engelse ) min. 0,4 g , haak max. 14 , geen weerhaak .

Rek ( min. 1.9 ) alsook vaste pulla toegestaan , lijn + rek max. 4 m. , zo niet rek aanspannen .

Bovenste lood op max. 40 cm v/d haak , geen isomo bolletjes aan de lijn .

Max. gewicht per net 15 kg. , tot 18 kg blijft 15 kg , boven 18 kg = 0 !!!

Bij het verlaten v/d kantine neemt men 2 zoutblokjes mee voor in de emmer
elk te gebruiken net dient ontsmet te worden in de daarvoor voorziene ontsmettingsvaten .

Vis zoveel mogelijk in emmer ( liefst rechthoekige ) onthaken en met de kop naar beneden in net

Bij weging haalt iedere deelnemer zijn eigen net uit het water , zo niet wordt vis terug gezet : geen weging !!!

Bij tussenwegingen tijdens koppelwedstrijden dienen al de stokken in de achterkant v/d vijver gelegd te worden

Voor  aanvang v/d trekking der visplaatsen zullen er nrs getrokken worden waarbij op ieder moment v/d 
wedstrijd een kontrole kan gebeuren , deze nrs kent alléén de kontroleur .

te onthaken en zoals het hoort in het leefnet te zetten , waarvoor onze grootste dank .

Geudens Steve 0499 36 58 29               Bastiaensen Ludo 0477 86 85 84         Beirinckx Jos 0498 3423 51
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