
Karper wedstrijden 

 

Beste leden, naar aanleiding van de gebeurtenissen rondom de aanmelding 

voor de karper wedstrijden had het bestuur besloten dat deze wedstrijden niet 

door zouden gaan.  Na overleg is nu besloten dat we deze wedstrijden toch 

door laten gaan.  Jan de Louw en Danny van Kuringen zullen deze wedstrijden 

organiseren. 

De wedstrijden zullen worden gehouden op, 

• Zaterdag 16-06-2018 vanaf 12.00u tot en met zondag 17-06 -2018   

12.00u. 

• Zaterdag 21-07-2018 vanaf 12.00u tot en met zondag 22-07-2018    

12.00u. 

Aantal deelnemende koppels: 5. 

Bij meer dan 8 aangemelde koppels zullen er 2 groepen gemaakt worden die op 

bovenstaande datums per groep vissen.  De 2 beste geplaatste gaan door naar 

een finaleronde die gevist wordt van   

• Zaterdag 22-09-2018 12.00u tot en met zondag 23-09-2018 12.00u. 

Bij meer dan 5 en minder dan 8 koppels zal via loting beslist worden wie mee 

mag vissen. 

De loting hiervan zal dan op de ALV (algemene ledenvergadering (woensdag 7 

maart) plaatsvinden. 

 

Aanmelding kan tot en met dinsdag 6 maart. Via email naar 

T.Lenting@onsnet.nu of  h.vanbree@iwnl.nl   of telefonisch. 

Inschrijfgeld € 15,00 per persoon per wedstrijd. 

Betaling dient te geschieden uiterlijk 31 maart.  (2 weken na de loting) bij niet 

nakomen van deze afspraak vervalt de deelname. 

 

Aan de achterzijde van deze brief treft u het reglement voor deze wedstrijden 

aan. 
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Reglement. 

 

1) Er wordt in koppels gevist. (Leden onder de 18jaar dienen alleen met hun 

ouder te vissen).  Maximaal 5 koppels. 

2) Er mogen per visser 2 hengels gebruikt worden. (Dus maximaal 4 hengels 

in het water) 

3) Er mogen geen voerboten of spods gebruikt worden. (Wel pva zakjes aan 

de haak.) enkel een voerpijp is toegestaan 

4) Per koppel mag maximaal 5 kilo voer gebruikt worden. 

5) Indien geen weger aanwezig moet de stek naast de vanger komen wegen  

6) Loting voor deze wedstrijden geschied door Danny en Jan. 

7) Degene die nr 1 trekt mag als eerste een stek uitzoeken enzovoorts. 

8) Trekking geschied door tijd van aankomst aan de vijver. 

9) Iedereen dient een bewaarzak bij te hebben, alleen te gebruiken bij 

tijdelijke afwezigheid van de weger, 

10) Elk koppel dient in het bezit te zijn van minimaal 1 ruime onthakingsmat.  

Of nog liever een cradle. 

11) Elk koppel dient in het bezit te zijn van een landingsnet van minimaal 42 

inch 

12) De gevangen karper dient door het koppel zelf geschept te worden. 

13) Gevlochten lijn is niet toegestaan. 

14) Er dient ten aller tijde een persoon op de stek aanwezig te zijn. 

15) In verband met geluidsoverlast is het niet toegestaan om te schreeuwen 

aan de vijver. 

16) De vis dient na weging direct teruggezet te worden. 

17) Houd je stek netjes.  Rotzooi direct opruimen. 

18) Gebruik van drank en drugs hiervoor is het gebruikelijke reglement van 

toepassing. 

19) Bij onvoorziene zaken die hierboven niet staan vermeldt beslist de 

wedstrijdorganisatie. 

 

Bij nieuwe negatieve gebeurtenissen kan dit gevolgen hebben voor de 

toekomst voor de karper wedstrijden. 


