
VZW DE SLIJKVISSERS 
WEDSTRIJDREGLEMENT  2022 

 
1. Begin van de wedstrijd 13u30, tenzij anders meegedeeld.  Inschrijving tot 1 UUR 

voor de wedstrijd. 
2. De inleg bedraagt 4,5 € en gaat volledig terug en de helft van de vissers heeft prijs. 

Verdeling bekers :       
1ste :5€, 1ste veteraan(vanaf 60 j.) : 2,5€, 1ste dame : 2,5€, 1ste junior(tot 16 j.) : 2,5 €      
Minimum 3 deelnemers vereist.  

3. Er wordt telkens 2 x 2 uur gevist met een pauze van 1 uur. 
4. 1ste  fluitsignaal: 5 minuten voor start, voederen met gestoken hengel 

2de  fluitsignaal : 1 minuut voor start, lijnen uit het water 
3de  fluitsignaal : start, Max. 1,5L witte maden en casters TE SAMEN  bijvoederen 
4de  fluitsignaal : nog 5 minuten te vissen 
5de  fluitsignaal : einde 1ste helft, lijnen onmiddellijk uit het water 
Pauze(bezinning) van 1 uur 
6de  fluitsignaal : start 2de helft 
7de  fluitsignaal : nog 5 minuten te vissen 
8ste  fluitsignaal: Einde van de viswedstrijd. 

5. Hengellengte:Stok van 9,5m met laatste deel eraf + lijn(meten kan je ter plaatse  
tussen de paaltjes) met een lengte van Max 11,5 m(stok + lijn te samen).  

6. Met REK vissen is VERBODEN 
7. Klassement: er wordt gevist op gewicht. Per leefnet een MAX. van 20kg, overgewicht 

telt niet.  Daarna wordt er een 2de  leefnet geplaatst. Voor de weging tijdens de pauze 
wordt er verzocht om van de bezoekende club minimaal 1 lid mee te gaan. Niemand 
anders dan de weeg-ploeg mag zich dan nog rond de vijver bevinden. Weging ter 
plaatse bij de visser, het leefnet wordt door de weeg-ploeg uit het water gehaald. 
Indien gelijk aantal kilo’s, zelfde prijs.  

8. Het leefnet moet minstens 2m. lang zijn, voldoende verzwaard en uiteraard in nylon. 
9. VERBODEN te voederen met potje of in gelijk welke vorm, alsook met VER-DE-

VAS, TUBIFEX, PIEREN en AARDAPPEL onder het voeder. Het is ten strengste 
VERBODEN met chemische producten te vissen die schadelijk kunnen zijn voor de 
vis. Er kan CONTROLE op voeder en maden gebeuren en dit voor elke wedstrijd.  

10. Het gebruik van gekleurde maden en met BOL vissen is in alle omstandigheden 
VERBODEN. 

11. Het vissen in de kant is alleen toegestaan rechts van de visser, uitgezonderd in de 
hoeken en niet voorbij de helft van de andere visser, met een max. lijn van 3,5m.  

12. Gepikkelde vis telt, vis aan de haak bij eindsignaal mag nog gevangen worden tot 10 
minuten erna, Vis aan een ANDERE lijn of bij LIJNBREUK telt de vis niet mee , 
nascheppen is VERBODEN , bij VASTSTELLING VOLGT UITSLUITING !!!  

13.  Het onthaken van de vis in de emmer is verplicht 
14.  Tijdens het vissen is het VERBODEN voor of naast de visbak te staan. Erachter is 

wel toegestaan. 
15. Na de wedstrijd worden er geen overschotten van maden, voeder ed… in het water 

gegooid. 
16. Eventuele klachten kunnen ingediend worden voor de uitslag is opgemaakt.  
17. De visbak is VERPLICHT achter de betonnen lijn te plaatsen. 

 
Het bestuur is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen of opgelopen schade 

      Het bestuur wenst je veel visplezier. 


