MEYLANDTVISSERS
MEYLANDTLAAN ZN
3550 HEUSDEN ZOLDER
VZW NR: 388/72
O.R. 0411882289
E MAIL meylandtvissers@telenet.be

REGLEMENT 2019
1. Een visverlof loopt van 1 jan tot en met 31 december
Het visseizoen begint op vijver 1 op 23 februari en eindigt op 9 november.
Op vijver 2 mag tijdens de winterperiode gevist worden zolang er geen ijsvorming is.(woensdag enkel wedstrijdvissen op vijver 2)
Een leefnet mag er echter niet gebruikt worden.
2. Met een geldig visverlof mag je vissen met 2 vislijnen, max één werphengel.
Aan elke lijn mag 1 enkele haak bevestigd zijn. Op kleine vijver is werphengel verboden.
Meervoudige haken zijn verboden.
3. Het is toegelaten te voederen maar met gezond voedsel en dit met grote
matigheid.
Gekleurde maden, aardappelen en farmaceutische producten zijn verboden.
Het is verboden boven op het water te vissen. Brood is verboden
Iedere gevangen vis moet dadelijk en met zorg teruggezet worden
4. Een leefnet is verboden op beide vijvers.(opgelet bij wedstrijden max 20kg per net)
5. Het onderling verhandelen van vis aan de vijver is streng verboden. Er mag geen vis
overgezet worden van vijver een naar vijver twee of omgekeerd.
6. Tenten allerlei en barbecue zijn verboden rond de vijver.
7. De volgende uurregeling is van toepassing:
* maart en oktober
: 08.00 uur - 17.00 uur
* april en september
: 07.00 uur - 19.00 uur
* mei en 1aug t/m 15aug : 06.00 uur - 21.00 uur
* 15aug t/m 31aug
: 06.00 uur - 20.00 uur
* juni en juli
: 06.00 uur - 21.00 uur
* 1nov t/m 11nov
: 09.00 uur - 16.00uur
*‘s winters op vijver 2 : 09.00 uur - 16.00 uur
15 minuten na sluitingstijd van de vijver moet er opgeruimd zijn
8. De dag van de wedstrijden mag er op vijver 1 en 2 niet vrij gevist worden.(zie kader)
9. Wedstrijden in 2019
1. Clubwedstrijden
13 april
vissen vanaf 13.00 tot 18.30uur
04 mei
vissen vanaf 13.00 tot 18.30uur
25 mei
vissen vanaf 13.00 tot 18.30uur
22 juni
vissen vanaf 13.00 tot 18.30uur
14 september
vissen vanaf 13.00 tot 18.30uur
één wedstrijd naar keuze van de vijf valt weg voor het clubkampioenschap
2. Koppelmarathon
03 augustus
vissen vanaf 10.00 tot 19.00uur
3. Koppelwedstrijd
17 augustus
vissen vanaf 13.00 tot 18.30uur
4. Gemeentelijk viswedstrijd 07 september
Organisatie Bovy
vissen voormiddag en namiddag
5. Oudstrijdersvissen
9 november vissen vanaf 13.00 tot 16.00uur

Voor al deze wedstrijden moeten de inschrijvingen binnen zijn de vrijdag voor de
wedstrijd om 20.00 uur.
Prijzen moeten persoonlijk afgehaald worden de dag van de wedstrijd
Bij wedstrijden is maximum 5 liter nat voeder per man toegelaten. (+ 1liter levend aas
per man ) Alle voeders moeten ter controle aangeboden worden in 1 emmer van 5
liter, sanctie bij niet naleven, niet wegen na de wedstrijd. Buisje is steeds toegelaten.
Katapult en andere speciale voederhulpmiddelen zijn niet toegelaten.
10. Bij wedstrijden moet aas aangeboden worden op de bodem
11. Alle wedstrijden worden op zuiver gewicht geteld.
12. Het visverlof is strikt persoonlijk en moet getoond worden aan bevoegde
personen (houders controlekaart) de politie of de rijkswacht.
13. Er mogen zich geen voertuigen rond de vijver bevinden.
14. Wie dit reglement of het visverlof overtreedt wordt zijn visverlof ingetrokken of
desnoods gerechtelijk vervolgd.
15. In het belang van de club kan dit reglement gewijzigd worden en zal dit
openbaar gemaakt worden in het visreglement.
Zie infobord aan de blokhut.
16. Noch de gemeente Heusden - Zolder noch de club Meylandtvissers kunnen
aansprakelijk gesteld worden voor gebeurlijke ongevallen.
17. De viering van de clubkampioen heeft plaats op zaterdag 26 oktober 2019.
Alleen de deelnemers aan minstens 4 clubwedstrijden mogen aanwezig zijn
met hun partner. Alle prijzen moeten persoonlijk afgehaald worden en dit
tijdens de viering zelf.
18.Schepnet en leefnet (wedstrijden) dienen ontsmet te worden in de daarvoor voorziene
kuipen naast de vijver alvorens te gebruiken
19. Naar aanleiding van verschillende klachten zijn wij genoodzaakt tot
ernstige maatregelen bij: Wedstrijden:
De visplaats dient zuiver te zijn alvorens gewogen wordt (vooral van
draad) Indien dit niet gebeurd zal men gediskwalificeerd worden, en
terugtrekking van de vergunning tot gevolg hebben.
Andere dagen:
Wanneer er bij controle vastgesteld wordt dat de visplaats niet zuiver is van
draad en ander afval zal de visvergunning ingetrokken worden.
Wanneer iedereen zijn steentje bijdraagt zullen er geen onaangename dingen
gebeuren.
Iedereen is verplicht zijn eigen afval mee naar huis te nemen, geen vuil achterlaten
Aan de vijver a.u.b. sanctie is intrekking van vergunning
RAADPLEEG STEEDS HET INFOBORD,
DANK U!!!
VEEL VISGENOT
Namens de Meylandtvissers
REGLEMENT WEDSTRIJD KLEINE VIJVER OP WOENSAG
Enkel korrel 1kg van de Meylandtvissers mag gebruikt worden(aan te kopen in de blokhut)
Deeg en voeder samen 1kg. 1 liter maïs of andere granen + 1/2liter maden.
Dobber vanaf 0.40gr, lood max 40cm van de haak, geen weerhaak aan angel.
Wedstrijdtijden: van 1 maart tot eind oktober van 14.00uur tot 17.00uur
De twee mensen met zitplaatsen nr 1 en 2 moeten helpen met de organisatie
Van 1 november tot eind februari van 13.00uur tot 16.00uur
Van november tot eind februari geen koppelwedstrijden
Veel succes en goede vangst
Het bestuur

