Wedstrijdreglement Algemene Info
Vissersclub “De Reiger”
1. Inschrijving
a. Ten laatste 1 uur voor aanvang van de wedstrijd ingeschreven zijn
(uithangen aan bord betekent betalen ook al heb je niet gevist)

b. Inschrijvingsgeld standaardwedstrijden (club, koningsvissen, koppel) bedraagt 5 euro per
man  3 euro aan prijzengeld, 1 euro voor verzekering/prijzengeld einde jaar, 1 euro korrel
c. Inschrijvingsgeld Wintercriterium bedraagt 6 euro per man
d. Inschrijvingsgeld voor speciale wedstrijden varieert

2. Parking
a. Minimum 1 uur voor wedstrijd aan de vijver het voertuig te parkeren

(niet bij bezoekers, aan inrit,

aan kantine)

b. Tijdens de wedstrijd mag het voertuig niet worden verplaatst (uitzonderlijk noodgevallen)
3. Algemeen nut
a. De nummers worden geschrankt gestoken (nooit tegenover elkaar behalve de hoeken)
b. Elke visser laat zijn plaats proper achter (flesjes naar kantine, lege blikken in de vuilbak, …)
c. Als 2 vissers naast elkaar willen gaan zitten moeten ze dit meedelen en het bestuur gaat zijn
toestemming geven als het in orde is. (indien toegestaan zal de vrouw, kind steeds de hoogste nummer )

d. Er wordt rustig gevist (roepen, werpen met stokken, … niet toegelaten)
e. De vis wordt onthaakt in een emmer met voldoende water (grote karper mag op het gras
f.

worden onthaakt)
De vis wordt met respect in het leefnet gezet (kop eerst) (werpen kan tot uitsluiting tot gevolg
hebben)

g. Ruzie/vechten krijgt men een verwittiging, bij 2de maal wordt men uit de club gezet (indien
ernstige gevallen wordt men rechtstreeks uit de club gezet)
h. Overname tweede visser mag niet (vis mag niet in het leefnet worden gezet)
i. Bij uitsluiting zal men voor het klassement van die wedstrijd geen prijs meer hebben
j. Zoutblokje in de emmer waar de vis wordt onthaakt
k. Klacht indienen kan enkel tijdens de wedstrijd (kost 5 euro bij gelijkheid krijg je deze terug)
l. Bij gelijke gewichten krijgt de laagste nummer voorrang
m. Meer dan 52 vissers wordt er koppel gevist (clubwedstrijden nooit)
n. Er kan op elk moment een controle gebeuren door het bestuur
o. Niet vissers (bezoekers) mag de visser bij enkelwed. direct helpen met scheppen ( niet
onthaken )
p. Wedstrijden buiten kalender (december- februari) mag er schuin worden gevist.
q. Tijdens de pauze mag men een kwartier (15minuten) voor begin 2de helft terug naar u
visplaats.
4. Prijzen
a. De helft van de vissers heeft prijs
b. Per 15 vissers is er één bom
5. Signalen
i. 1ste beginnen
ii. 2de 5 minuten
iii. 3de pauze (indien nog bezig met dril max.15 minuten)
iv. 4de terug beginnen
v. 5de 5 minuten
vi. 6de einde wedstrijd (indien nog bezig met dril max.15 minuten)
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6. Ontsmetting
b. De leefnetten en schepzaken worden verplicht ontsmet (indien niet uitsluiting)
7. Hengeluitrusting
a) Lengte visstok max. 8,5 meter
b) Lengte vislijn max. 4 meter
c) Lengte leefnetten min. 2 meter + min. Diameter 45 cm
d) Verplicht zonder weerhaak
e) De haak mag max. kaliber 12
f) Vissen met elastiek mag (indien je andere visser hindert, dien je de vis terug te zetten)
g) Dobber moet minstens 2 staafloodjes van nummer 18 (dobber +- 0,5 gram) kunnen dragen.
h) Het lood moet tussen de 15 cm en 40 cm staan
8. Lokaas en aas
c. Lokaas (voederen) ( voor marathons en nachtwedstrijden mag men dit verdubbelen )
i. Maximum 3 potten van (300 gram) gele maïs
Maximum 1 liter maden
1 pot korrel VERPLICHT van de vijver ( krijg je bij het ontvangen van de visplaats )
Opmerking: Korrel mag worden nat gemaakt, maar moet zijn natuurlijke kleur behouden !

d. Aas (aan de haak)
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.

Gele mais
Witte mais
Kikkererwten
Rode bolletjes (zalmeitjes)
Maden
Elleboogjes
Korrel (van de vijver)

Gele mais, korrel en maden mogen niet worden bijgehaald tijdens de wedstrijd  uitsluiting tot gevolg

9. Viswijze
a) Kantvissen max. 4 meter (1/3 bij kleine afstanden <12 meter)
b) Hoeken mogen worden uitgevist (0 meter, 130 meter)
c) Enkel op de grond vissen (iedere vorm van ondiep vissen wordt onmiddellijk bestraft)
d) Gepikkelde vis telt, gedregde vis niet
e) Vis gevangen in ander lijn telt niet mee
f) Max. 16 kilo in het leefnet
( tot 19kg = 16kg ; leefnet boven de 19kg = 0kg ; leefnet boven 23 kg alles = 0kg)

g)
h)
i)
j)

De visser blijft aan de visbak voor de vis te scheppen ( tenzij grote karper)
Geen twee lijnen in het water
Er wordt steeds rechtdoor gevist ‘uitzonderlijk de hoeken’
3de visser bij trio mag zijn vispartners niet helpen met scheppen ( niet onthaken)
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10. Einde wedstrijd
a) Overschotten van lokaas en aas mogen in het water worden gekapt in de periode maart tot
september  winterperiode is dit verboden !!!
b) Pieken van de leefnetten (anders wordt er niet gewogen)
c) Leefnetten mogen niet worden samen gekapt

11. Wegen
a) De hoogste 4 nummers zijn verplicht mee te gaan wegen (uitzonderlijk: invalide) wie meegaat mag
na de wedstrijd één gratis consumptie verkrijgen.

viii. Indien je niet kan, zoek je een vervanger
ix. Niet mee gaan wegen zonder grondige reden is een boete van 5 euro!
a) Iedere visser moet zijn leefnet uit te halen. Indien men niet kan, verwittig iemand van bestuur
b) Bij speciale wedstrijden wordt er tussendoor gewogen.
c) Er wordt pas na 15 min na eindsignaal gestart met het wegen.
De graskarper weegt 4.000 Kilogram en dient onmiddellijk teruggezet te zetten.
Baars moet onmiddellijk worden teruggezet ongeacht de grootte.

Verboden
k) Elke vorm van ondiep vissen (iedere vorm van ondiep vissen wordt onmiddellijk bestraft)
l) Eerst voederen en daarna ingooien
m) Herhaaldelijk ingooien.
n) Vislijnen met te weinig lood
o) Gekleurde korrel
p) Alles wat niet in het reglement vermeld staat is verboden
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