
REGLEME�T St.-Lenaerts  “ Ons genoegen “ 

�aam : Visclub ons genoegen, Adres : Oostmalsebaan   ,Gemeente : 2960 Sint Lenaarts. 

Web: http://users.telenet.be/visclubonsgenoegen/ 

De wedstrijd is alleen toegankelijk voor leden van de VZW Van Den Eynde teams . I�SCHRIJVE� TOT 5 

juli. Inschrijving : 30 € / koppel onkosten + eten inbegrepen. MAX. 35 koppels. Eten : ½ kip + appelmoes / 

curry met boterhammen .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 .5
de 

 Wedstrijd van de Challenge cup   sponsoring 10€ / koppel 

Reglement 

1.- Hengellengte max. 10m met een maximum 6m draad van top tot haak. 

 2.- Vissen met vaste hengel , rek is niet toegelaten  

3.- Schuin vissen is toegelaten zolang je buur links en rechts geen hinder ondervindt .  

4.- Vissen van 9h00 – 12h00 en van 13h00-15h00 en van 15h30 – 18h . Tijdens de pauze  is de visser verplicht  

      zijn plaats te verlaten.   

5.- 1x voederen bij begin van de wedstrijd en begin van de namiddag ( max. 2,5  kg droog per koppel).Nadien  

     maximum maden + kasters (maden + kasters = 1,5 liter) , 400gr korrels (van de club) en 350g maïs. 

     Verboden in het voeder gekapte pieren, Vers-de-vase , tubifex  en gekleurde maden  

    .Aan de haak is alles toegelaten behalve gekleurde maden. 

6.- Vis onthaken in een emmer voldoende groot en voor 2/3 gevuld met water. Vis met kop naar beneden in de  

     leefnet zetten. 

7.- Max. 20kg / leefnet . Bij gewicht tussen 20 en 25 kg wordt het verschil van gewicht – 20kg afgetrokken van  

      20 kg . Boven de 25 kg telt de net niet mee 

9.- Er kan ten allen tijde controle gebeuren. 

10.- De inrichters zijn niet verantwoordelijk voor gebeurlijke  ongevallen. 

11.- Bij niet naleven van het reglement zullen de inrichters beslissen over mogelijke sancties 

Wat de vangsten betreft is vooral brasem maar ook grote voorn tot 1kg is mogelijk , zeelt tot 2 kg  ,,ook karper 

behoort tot de mogelijkheden. Wat de beschrijving betreft van ons water de omtrek van de visvijver is 2.5 

hectare water , de diepte van de vijver is zeer verschillend  we hebben diepte van 3.5 tot 4 meter ,van 2 meter 

tot 3 meter en van 1 meter tot 1.80 zo dus alle verschillende dieptes. 

 


