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1. De maximaal toegestane hengellengte is 10 meter. De maximale toegestane 
hengellengte met lijn is 15 meter. De lengte van 15 meter dient gemarkeerd te zijn 
met een stukje tape op de hengel. 

2. De minimale leefnetlengte bedraagt 3 meter. Aanbevolen wordt een leefnet van  
minimaal 4 meter. Per leefnet mag maximaal 18 kg. vis in het net. Bij een gewicht 
van 18 tot 20 kg. in het net valt men terug naar 18 kg. Bij een gewicht van 20 kg. 
of meer in het net vervalt het totale gewicht. De genoemde gewichten zijn 
inclusief het gewicht van de weegtas. Gelieve de gevangen karpers in een apart 
leefnet te doen. Dit door middel van schepnet met vis in het leefnet te doen. 

3. Er mag niet op zink gevist worden. “De dobber moet het lood kunnen dragen”.  
3a. Het advies is om weerhaakloos te vissen, dit in verband met het welzijn van de     
      vissen. 
3b. Het is een vereiste om voor de wedstrijd zout in je emmer te doen. Tevens dient   
      men voor aanvang van de wedstrijd de leefnetten te ontsmetten in de bak die zich  
      onder het afdak bevindt.  
4. Bij aanvang van de wedstrijd mag er gevoerd worden. Maximaal 500 gr. droog 

voer of maximaal 1.000 gr. nat voer. 
5. Er mag gevist worden met alle aassoorten en bijvoeren is toegestaan tot een 

maximum van 2,5 ltr.   
6. Bij dagwedstrijden met een pauze mag er tijdens de pauze tussen de twee 

signalen in (gedaan en starten maar) niet bijgevoerd worden met wat dan ook. 
6a. Koppel op één steiger, bijvoeren tot een maximum van 4 ltr. 
7. Er mag wel gecupt worden in combinatie met vissen door middel van een cupje 

op de hengeltop aan te brengen. De hengel waarmee men cupt mag niet langer 
dan 10 meter zijn. 

8. Het is verplicht de vis te onthaken in een emmer met minimaal 20 ltr. water. 
9. Er mag zowel links als rechts gevist worden, maar de buren mogen geen hinder 

van je hebben. 
10. Indien men na afloop van de wedstrijd niet bij de prijsuitreiking aanwezig kan zijn, 

dient dit te melden bij inschrijving voor de wedstrijd. 
11. Indien er twijfel is aan het wel of niet overtreden van het reglement dient men zich 

vóór aanvang van de wedstrijd zich te wenden tot een bestuurslid. Een 
overtreding tijdens of na de wedstrijd melden en/of constateren kan leiden tot een 
officiële waarschuwing (bij een eerste overtreding) of uiteindelijke diskwalificatie in 
het eindklassement bij een tweede overtreding. 


