
01-Een vaste lijn van max. 10 m. zonder molen en één haak. Slag is beperkt tot 5m vanaf de 

       top tot aan de haak. Er mag tegelijkertijd maar met 1 lijn gevist worden.

02.- Max. 2kg nat  voeder per koppel .  Onder voeder alleen witte maden en granen Voederen bij 

        het begin van de wedstrijd gedurende 5 minuten. %adien enkel nog maden , granen en maïs .

     Verboden : gekapte pieren , Vers de vase, kasters, gekleurde maden, harde maïs, tubifex,  

pellets en korrels.

03.- Aan de haak is alles toegelaten behalve gekleurde maden en kasters.

04.- Er wordt gevist van 10h-12h30 en van 13h30-17h. Tijdens de pauze is er soep + half haantje,

       gebakken aardappelen + appelmoes . Trekking der plaatsen is om 8h45

05.- Rek verboden 

06.- Maximum  20kg / net. Leefnet tenminste 2m50 en diameter van 40cm.

07.- Vissen onthaken in emmer voor minstens 2/3 gevuld met water.

08.- Alle gevangen vis aan de eigen haak telt, 1 punt per gram. %ascheppen is verboden

09.- Gehaakte vis, niet uit het water gehaald bij het laatste fluitsignaal telt. Vis buiten de muil 

      gevangen telt eveneens. %a het eindsignaal heb je nog 10’ om de vis te landen.

10.- Er wordt in sectoren gevist.  

11.- Er kan bij alle wedstrijden ten allen tijde controle gebeuren.

12.- Tijdens de pauze is iedereen verplicht  de plaats onmiddellijk te verlaten .

13.- Prijsverdeling is 1 op 2 . Sponsoring door het Van Den Eynde team is € 10 / koppel. 

Alleen de vissers die aangesloten zijn kunnen delen in deze sponsoring .

14.- Schuinvissen is toegelaten zolang de visser links en rechts er geen hinder van ondervinden. 

15.- Van Den Eynde teams is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen.  

16.- Inschrijven tot 30 maart

De  visvijver is gelegen op de kiefhoekstraat 27 te 3941 Hechtel-Eksel . De visserij op deze visvijver is brasem.   

Deze vijver is 1,70 m diep,er wordt veel gevist met pieren, maïs, made en deeg. 

De  capaciteit van de vijver is maximum 30 koppels .Er is een ruime parking , alleen de invalide met een kaart 

mogen tot aan de kantine rijden, de afstand vanop de parking tot aan de kantine is minder dan 50 meter.

WEDSTRIJDREGLEME�T HECHTEL – EKSEL   “ DE RUISVOOR�”

ADRES : KIEFHOEKSTRAAT  27 te 3941 Hechtel – Eksel      I�LEG   : €15  / VISSER


