
REGLEME�T Meise “ Fortis “ 
 

Adres : Zijp, 177 1780 WEMMEL   web: http://users.skynet.be/drypikkel/indn.html 

 

                                                                    I�LEG : 25 € / koppel 

   

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

GEE� ETE� TE VERKRIJGE� .  

6
e
 Wedstrijd van de Challenge cup   sponsoring 10€ / koppel. Indien men is ingeschreven en  �IET 

deelneemt  wordt het koppel uitgesloten van verdere deelname aan de Challenge cup. 
  

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

2.- Vissen met vaste hengel , rek is toegelaten  

3.- Schuin vissen is niet toegelaten .  

4.- Vissen van 9h00 – 12h00 en van 13h00 tot 17h30. iedereen moet de vijver verlaten tijdens de pauze .Tijdens  

      pauze wordt er gewogen. Iedereen haalt zelf zijn leefnetten uit het water  

5.-  1x voederen bij het begin van de wedstrijd . Maximum 1,5 kg droog voeder .In het voeder mogen  

      geen gekapte  pieren toegevoegd worden.. Nadien mogen enkel nog witte maden (max. 2,2 pince) ,maïs en  

      granen bijgegooid worden . 

6.- Gekleurde maden , vers-de-vase en tubifex zijn totaal verboden. Aan de haak is alles toegelaten,  

     (geen 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 .  Overgewicht is 20kg. 2 leefnetten te gebruiken vanaf het begin 

8.- Er kan ten allen tijde controle gebeuren. 

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

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

 

   

Het is een van de prachtigste vijvers van België. Ook voor de visvangst is het een waar paradijs .   

Overwegend wordt er brasem gevangen , maar ook andere vissoorten zoals voorn, karper en zeelt kan je aan de 

haak slaan . .          

 


