
BAASRODE op den Bos Broekkant  op maandag 26 april 

 
De wedstrijd is alleen toegankelijk voor leden van de VZW Van Den Eynde teams . 

I"SCHRIJVE" TOT 21 april. Inschrijving : 15 € / visser  . MAX. 40 vissers. 

Eten : Friet met Stoofvlees 

Diegene die ingeschreven is en niet kan deelnemen MOET minstens 1 week op voorhand verwittigen. 

Indien hij is ingeschreven en  "IET deelneemt  wordt het koppel uitgesloten van verdere deelname aan de 

Challenge cup .Indien hij afbelt tijdens de week wordt het middagmaal de volgende wedstrijd aangerekend . 

1
ste

  Wedstrijd van de Challenge cup   individueel 5€  / visser 

 
01-Een vaste lijn van max. 10 m. zonder molen en één haak. Lijn + draad (van top tot haak) is maximum 

     14,5m. Er mag gelijkertijd maar met 1 lijn gevist worden. 

02.- Max. 1,2kg droog  voeder . Onder voeder alleen witte maden en maïs. Voederen bij het begin van  

      de wedstrijd gedurende 5 minuten. Nadien enkel nog witte maden   en maïs . Deegwaren verboden 

     Verboden : gekapte pieren , waterlarven in al zijn vormen , gekleurde maden, harde maïs, tubifex,  

     pellets en korrels.  

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

04.- Er wordt gevist van 9h – 12h en van 13h30 – 15h30 en van 16h00 -18h00    

       Trekking der plaatsen is om 7h45. 

05.- Rek toegelaten 

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. Nascheppen is verboden 

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

      vangen telt eveneens. Na het eindsignaal heb je nog 10’ om de vis te landen. 

10.- Er wordt in sectoren gevist.   

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

12.- Prijsverdeling is 1 op 2 . Sponsoring door het Van Den Eynde team is € 5 / visser.    

13.- Het is verboden  de visser links,rechts   te hinderen..  

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

15.- Inschrijven tot 21 april  

16.- Er wordt 1 verantwoordelijke  per sector aangeduid waar je met de klachten terecht kan. De eventuele  

       klachten worden door de sectorverantwoordelijken+ de organisatoren (Roger en Leo)  behandeld 

 


