
FORELVIJVERS MAREHOLT  ZANDSTRAAT 69    2440 GEEL TEL: 014. 58 49 29

Heropening op zaterdag 7 Maart 2015

Wintersluiting 31 Oktober 2015

Vissen op zaterdag, zondag en feestdagen van 7.30 tot 13.00 uur en van 13.00 tot 19.00 uur.
Op werkdagen alleen namiddag van 13.00  tot 19.00 uur.

Prijs individuele vissers:
De individuele vissers zullen op vijver 1 vissen.
Met één hengel: 8 € en 4 forellen uitgezet.
Met twee hengels: 12 € en 6 forellen uitgezet.
Werpen met lichte dobbers  tot 3 gr of handlijn met kleine dobber met gele Berkley PowerBait
of meelwormen als aas geven het beste resultaat.
Kinderen vergezeld van een volwassene en vissende met één hengel, 6 € en 3 forellen uitgezet.
Het is verboden te voederen, met dubbele haken te vissen alsook van vijver te veranderen.
Het is ook verboden de forellen ter plaatsen te kuisen, op karper te vissen of mee te nemen.
Overtreders zijn niet meer welkom. Alle afval moet in de afvaltonnen, ook stukken visdraad.

Prijs afhuring groepsvijvers:
Vijver 1:  individuele forelvijver.
Vijver 2:  100 € voor opzet van 50 stuks.
Vijver 3:  niet beschikbaar.
Vijver 4:  50 € voor opzet van 25 stuks.
Vijver 5:  70 € voor opzet van 35 stuks.
Wie een groter aantal forellen wil laten zetten, betaald 2 € per stuk bij.
Groepsvijvers dienen bij voorkeur drie dagen vooraf besproken te worden zodat we ons kunnen
voorzien van de nodige forellen. ( voorschot kan gevraagd worden.)

Wie telefonisch een vijver wil bespreken:
Gelieve traag en duidelijk te spreken, geheime nummers worden niet beantwoord.

Forelwedstrijden op zaterdag.
Elke zaterdag namiddag is er forelwedstrijd op vijver 5 of vijver 2 afhankelijk van het aantal vissers.
Om deel te nemen aan de wedstrijd moet men 12 € per visser betalen voor de opzet van 2x3 forellen
per visser, de volledige vangst mag meegenomen worden, vissen van 13,30 uur tot 18,00 uur.
Elke zaterdag zijn er voor 42 € geldprijzen te winnen voor de eerste zes :  12€,  10€,  8€,  6€,  4€,  2€.
In het eindklassement zijn er geldprijzen te winnen van: 100€,  75€,  60€,  50€,  40€,  30,€  20€,  10€.
Wie meedoet moet voor 13.00 uur aanwezig zijn voor de inschrijving en de nummertrekking.
Wie interesse heeft kan een volledig wedstrijdreglement bekomen in de kantine.
Onze club bestaat uit vissers waarbij vriendschap en plezier de hoofdzaak zijn en niet de prijzen.
Prijzenjagers zijn niet welkom in onze club!

Kantine
Verschillende dranken en versnaperingen zijn verkrijgbaar aan 1,5 euro per consumptie.
Forellendeeg Berkley PowerBait 5 euro .
Klantenkaart:
Vraag uw klantenkaart: 20 visbeurten geeft recht op één gratis visbeurt.
Onze Forel:
Wij hebben een andere leverancier die ons enkel eerste keus, gezonde en goed bijtende
forellen levert van ongeveer 3 forellen in één kg.

 Veel visplezier,  Louis Dekort


