
L. lnschrijven tot 1 uur voor de wedstrijd.

2.Er mag enkel gevist worden met een handlijn met een enkele haak. Lengte stok max.9,5 m. lengte draad

van haak tot bevestiging aan de stok max. 4 m (ook als je met een kortere stok vist).

3. Er mag gevist worden met rek, geen holle of pulla, alleen volle rek en die mag er niet verder uitkomen

dan +- max. 2 m. Het is de bedoelin6ie buren niet te hinderen.

4.De stok mag niet in het water gehouden worden, zodat je kan zien waar de vis naartoe Saat-

5. Er mag niet half water gevist worden.

6.Bij aanvang van de wedstrijd moet je leefnet in het water hangen.

7.Met uitzondering van gifhoudende stoffen rnag er geveederd worderymet alle in deiandel verkrijgbare
producten, ook mai's. Behalve vers de vase, tubifex, rode maden, pleren en korrel en pellets . Tijdens de
wedstrijd mogen alleen maden en casters bijgevoederd worden.

8. Aas aan de haak is alles vrij, behalve gekleurde maden, korrel, pellets en deeg. Macaroni mag wel.

9. De gevangen vis moet onthaakt worden in een emmer met voldoende water en in een leefnet van min.

2 meter bewaard worden en mag niet uit het water genomen worden voor hun beurt van weging.

9a. Snoek en snoekbaars dlent direct terug in het water gezet te worden, daar krijg je 2 kg voor. Baars mag

gewoon in het leefnet,

10.Bij het vangen van een karper mag je geholpen worden door een collega of vriend-

ll.Vissers die aangetluid zijn om te wegen moeten lrun taak volbrengen, zo niet moet je een vervanger
zoeken.

12.Maximum 20 kg in het leefnet, overgewícht wordt afgetrokken van 20 kg.

13.Elke deelnemer is verplicht zijn visplaats door loting aangeduid te bezetten en zijn plaats zuiver achter
te laten. Lege flesjes meebrengen naar de kantine.

14.op hei einde van de wedstriid wordt de gevangen vis ter plaatse gewogen, iedere deelnemer moet
aanwezig zijn bij de weglng om zijn leefnet(ten) uit het water te halen. Tijdens de pauze wordt er ook
gewogen, uitgezonderd blj weinig visvangst.

15.BeschriivinA van de wedstriid:

_ -Eerste fluitsignaal: voederen
-Tweede fluitsignaal: lijnen uit het water
-Derde fluitsignaal: vissen
-Vierde fluitsignaal: nog 5 minuten te vissen
-Vijfde flu itsitnaal; einde wedstrijd

16.Na de wedstri.jd geen resten in de vijver.

17.Bij overtreding van het reglement zal het bestuur kordaat optreden.


