
 

 

 

                                                         Wedstrijdreglement “De Weerhaak” Tielen 2019 

 

 

 
 

-Verplicht vissen ZONDER weerhaak!!!! (Haken met weerhaak verboden) 

- Er wordt tweemaal bij wedstrijd en driemaal bij marathon gevist met telkens een uur tussenpauze 

 * 1
ste

 signaal enkel eerste reeks indien wedstrijd met voeder. 5min voor 2
de

 signaal 

 * 2
de

 signaal: start vissen. 

 * 3
de

 signaal: nog 5min vissen. 

 * 4
de

 signaal: einde vissen. 

- Voeder: 

 * 1 maal vast voeder 5 minuten voor start wedstrijd. 

 * Max. 3 liter vast voeder toegelaten. (Indien anders op affiche vermeld) 

 * Maximum 1.5 liter maden en casters samen. (Indien anders op affiche vermeld) 

 * Na 5 minuten voor einde van de wedstrijd en na de wedstrijd NIETS meer in vijver gooien. 

 * Geen gekleurde maden toegelaten aan haak of in voeder.  

 * Maden en casters uit de hand voederen,  uitgezonderd naar de hoeken mag met mik.  

 * Tijdens wedstrijd ENKEL witte maden en casters bijvoederen. 

- Visplaatsen worden betreden na belsignaal in de kantine, 15 minuten voor volgende reeksen 

- Leefnet zo laag mogelijk, horizontaal over het water. Aangeraden vis met schepnet over te zetten 

in leefnet. Voor een grote karper neemt men een appart leefnet om ander vissen te sparen.  

- Rek vissen: Volle rek maximum 2m eruit, ongeveer 0.5m slageinde. (maximum 1m!) 

- Men mag de visser helpen scheppen in geval van nood, ten alle tijde op de visplaats 

- Bij stokbreuk mag men vis verder vangen als men stok kan terug nemen zonder hulpmiddelen,  

  visplaats wordt nooit verlaten.   

- Gevangen vis aan een gebroken lijn terug zetten, geloste vis nascheppen verboden.  

- Recht vooruit vissen tot maximum in de helft van de vijver.  

- Links in de kant vissen met maximum afstand van 3 meter tot maximum 1 meter uit de  

  kant, bij koppelwedstrijden links en rechts toegelaten. 

- Naar de hoeken vissen tot maximum 1 meter uit de kant. 

- Deeg of boulies aan de haak niet groter dan 1cm. 

- Vis dient onthaakt te worden in een grote emmer vol met water, zo weinig mogelijk vis aanraken. 

- Maximum 17kg in 1 leefnet, boven 20kg = 0kg. Extra leefnetten in kantine verkrijgbaar. 

- Pieken graag van de netten draaien voor aanbieden van de weging. 

- Bij gelijke weging gaat voorkeur naar laagste plaats nummer. 

- Weegploeg: Eerste 4 leden aan elke kant, indien niet mogelijk zoeken deze zelf vervanging. 

- Regels nummertrekking zie bord of huisregels. 

 

 

Het bestuur wenst iedere visser een aangename wedstrijd en goede vangst. 


