
 

 
 

                                   Het bestuur is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen.  

                       

Visreglement Koninklijke Moedige Zandputvissers Mol 2022 
  
Inschrijvingen: Ten laatste 1 uur voor aanvang van de wedstrijd.  

Inleg bedraagt € 4,5 (€ 3,5 prijzengeld en €1 voor korrel ), bom (€ 0.5) niet inbegrepen. 
De helft van de deelnemers heeft prijs. 
 

Aanvang: Thuiswedstrijden beginnen om 12 uur tenzij anders vermeld, bij uitwedstrijden: zie kalender. 
 

Voederen: Enkel 1,5 L. afgezifte witte maden, 4 potjes witte en/of gele maïs (van 300 gr.) en korrel (500gr) van de 
club. De korrel dient los in het water gegooid te worden! Vanaf mei t.e.m. september mag men 1 zakje 
korrel  (250gr = €0.5) bijkopen indien men wenst. Overschotten van korrel mogen volgende wedstrijden 
niet meer gebruikt worden. Alles dient aan de vijver te zijn voor aanvang wedstrijd, er mag niets 
bijgehaald worden (enkel leefnetten). 
Afval (blikjes , plastic , enz.) dient mee naar huis genomen te worden. 
 

Haak: Aan de haak is alleen toegelaten : maden ,witte/ gele maïs  , pieren , plastiekje (spaghetti) 
en korrel van de club, al de rest is verboden.           WEERHAAK IS VERBODEN!! 
 

  Vissen: Verplicht gebruik van een nylon leefnet van minstens 2m. STEEDS SCHEP-/LEEFNETTEN ONTSMETTEN ! 
 
 

 

 

 

 

Maximum 15kg. per net, overgewicht vanaf 15 kg. tot en met 18 kg. blijft 15 kg. boven 18 kg = 0. 
Gedregde vis telt, opzettelijk dreggen of nascheppen is verboden.  
Verboden al draaiend met de wipper, lijn / dobber op het water te kletsen om de vis te lokken.  
Gevangen vis met de KOP EERST in het net steken, bij voorkeur met schepnet! 
Behandel de vis op een deftige manier. 
Er dient recht vooruit gevist te worden , alleen in de hoeken mag men naar de kant vissen. 
Er  mag naar beide kanten gevist worden tot op 1/3 afstand  van uw visplaats . 
Dit mag maximum 1m uit de kant.  Vis gevangen aan een andere lijn mag niet in het leefnet gezet 
worden. Gevangen vis moet eerst in het leefnet gestoken worden vooraleer men 
terug begint te vissen . Vissen met rek is toegelaten. 
Iedere visser moet een houten plaat onder zijn voeten leggen, platen zijn voorzien aan de vijver.  
Na de wedstrijd de plaat terug op de voorziene plaats hangen.  

 
Fluitsignalen: 

 
1ste = 5 min. voor start vissen.     2e = start vissen en voederen    3e = 5 min. voor einde vissen. 
4e = einde reeks of wedstrijd. Vis aan de haak mag nog gevangen worden (max. 10 min.) 
 

Weging:   Elke visser dient zijn eigen net(ten), ook tijdens de pauze, uit het water te halen. 
Vissers die niet bij hun net zijn en waarvoor geen vervanger aanwezig = netten worden 
omgekapt maar niet gewogen. (= 0)  

 Na het wegen, tijdens de pauze, mag niemand zich nog rond de vijver bevinden. 
15 minuten voor aanvang van het vissen mag men zich terug naar de vijver begeven. 
Lege netten dienen uit het water gehaald te worden. 
 

Parkeren:  Parkeren aan de vijver kan alleen tot de plaatsnummers bedeeld zijn, daarna is het verboden                       
de wagens te verplaatsen aan de vijver!! 
  

Allerlei: Verplicht de pieken van de leefnetten te doen (ook tijdens de pauze) anders geen weging.  
Gevallen die zich voordoen en die niet in het reglement staan zullen door het bestuur besproken en 
beoordeeld worden.  
Vissers die betrapt worden op een 1ste overtreding krijgen een waarschuwing en worden die           
wedstrijd en klassement uitgesloten, bij een 2e overtreding UITSLUITING UIT DE CLUB. 
Het reglement kan onder het seizoen aangepast worden door het bestuur. 
Voorstellen kunnen steeds doorgegeven worden aan de bestuursleden. 

 
 

Wij danken u voor uw medewerking. 
Het bestuur KMZ Mol. 
Veel visplezier! 


