
Visclub“De Karper”Tongerlo Wedstrijd reglement 
1. Hengellengte   

• Totale lengte hengel t/m haak mag max. 11,50 m. zijn, d.w.z. hengel van 9,5 m met laatste deel 
eraf +lijn max. 3,5 m. 

• Rek vissen: Totale lengte hengel t/m haak mag max. 10,5 m. zijn ,d.w.z. hengel van 9,5 m met 
laatste deel eraf + een lijn met een max. van 2,5 m. Pulla verboden. 

2. Voeder   
• Afgezifte witte maden + casters max. 1.5 liter + 2 potjes gele maïs van max 300 gr. 

3. Aas   
• Aas aan de haak is vrij,met uitzondering van gekleurde maden, deeg, korrel , pellets  en 

kunstaas. 
4. Wedstrijd 

• Alle wedstrijden beginnen om 13.30 uur tenzij anders vermeld op de kalender. 
• Duur 2 * 2 uur vissen (1 uur pauze) tenzij anders vermeld op de kalender. 
• Bij het eerste signaal vissen en voederen. 
• Gepikkelde vis telt. 
• Vis gevangen aan andere lijn telt niet. 
• Vis bij het eindsignaal aan de haak mag nog gevangen worden tot 5 min. na het eindsignaal. 
• Geloste vis mag niet nageschept worden. 
• Vis onthaken in een voldoende met water gevulde emmer is verplicht (met uitzondering van 

grote karper).Vis dient met de kop naar beneden in het leefnet geplaatst te worden. 
• Verboden om vis terug te zetten tijdens de wedstrijd. 
• Verboden water terug in de vijver te gieten. 
• Lengte leefnet minimum 1.5 meter. 
• Max. gewicht in leefnet 20 kilo. Overgewicht telt niet, tot 24 kilo wordt 20 kilo, meer dan 24 kilo 

wordt 0 kg. 
• De visbak dient achter de koord geplaatst te worden, men mag niet voor de visbak gaan zitten of 

staan tijdens het vissen. 
• Er mag niet bovenop worden gevist. 
• Het vissen tegen de band is alleen toegestaan rechts van de visser tot afstand 1/2 van de visser 

naast u, uitgezonderd de hoeken, hier mag er schuin worden gevist naar de andere band. 
• Er mag niet over het midden van de vijver gevist worden. 
• Lood maximaal 40 cm van de haak. 
• De visser moet al het voeder bij het begin van de wedstrijd aan de vijver hebben . 
• Bij koppel wedstrijden mag er zowel naar links als naar rechts (tot afstand 1/4 van de visser naast 

u) tegen de band worden gevist , bij meer dan 20 koppels enkel naar rechts, tot afstand 1/2 van 
de visser naast u. Max. aantal koppels 24 !! 

• Iedereen is verplicht zijn visplaats proper achter te laten !! 
5. Inleg  

• 2.5 € per deelnemer / inschrijven tot 1 uur voor de start van de wedstrijd. 
6. Prijzen    

• 1/2 van de deelnemers heeft prijs / winnaar + 5 €. 
7. Junioren  

• Tot en met 16 jaar. 
8. Veteranen  

• Vanaf 60 jaar. 
• Prijs 1ste veteraan achter de laatste prijs. 

9.  P.S. 
• Iedereen wordt geacht het reglement te eerbiedigen, diegene welke in overtreding zijn, worden 

uitgesloten, er kan controle plaatsvinden !!!! 
• Het bestuur is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen. 

 
Het bestuur “De Karper” 


