
 

 

Inschrijven uitsluitend met bij gevoegd inschrijfformulier. 

1: Inschrijven is mogelijk tot één week voor aanvang betreffende Wedstrijd. M.U.V open Wedstrijden. 

2: Loting vangt aan 75 minuten voor begin van de wedstrijd. 

3: Voorjaarswedstrijden en Zomeravondwedstrijden van vijver 1 worden gevist op de Noordzijde van de vijver. 

Andere stekken zijn vrij voor de Recreant. 

4: Inschrijven Najaarscompetitie is voor de gehele Competitie Prijsuitreiking is na de laatste Wedstrijd, 

Gevist wordt er op basis van Punten. 

5: 4 Zomeravondwedstrijden die staan op woensdagavond 27-6-2018 / 4-7-2018 / 11-7-2018 / 18-7-2018. 

Worden gevist van 19.00 uur tot 21.30 uur  4 Wedstrijden vissen 3 Wedstrijden tellen. 

Bij veel animo word het een Koppelwedstrijd. (€ 50 euro inschrijfgeld p.p voor 4 wedstrijden). 

6: Koppel/Evenement: 12 – aug – 2018 willen wij een Open Nederlands Kampioenschap organiseren, 

mits we genoeg Sponsoren kunnen vinden om dit Evenement te Sponseren anders wordt het een 

gewone Vakantiekoppel Wedstrijd ! 

Koppel/Evenement word dan gevist van 09.00 uur tot 16.00 uur pauze van 12.00 uur tot 13.00 uur. 

7: Knakenwedstrijd word op s’maandags morgen gevist van 09.00 uur tot 13.00 uur. 

Het Ploppen is verboden tijdens de knakenwedstrijd en er mag niet zwaarder gevist worden dan 1.25 gram. 

Dus de dobber mag niet zwaarder zijn als 1.25 gram en de dobber moet het lood kunnen dragen. 

8 : De leefnetten en schepnetten moeten voor aanvang van Elke wedstrijd Ontsmet worden, 

in de Bakken die bij elke vijver klaarstaan. 

9 : Verplicht om een onthaakmat bij te hebben op het karperputje tijdens Wedstrijden en bij Recreatie vissen. 

De onthaakmat is voor vis boven de 5 kilo te onthaken op de mat. 

10 : De barbecue met de Karpernacht op het karperputje word gesponserd door Peer van Hirtum. 

11 :  Inschrijven wedstrijden van 2018  

Woensdag 7 Februari en Woensdag 21 Februari vanaf 19.00 uur tot 21.00 uur. 

                                                                                                                                                                                                                                      

 Bestuur Witviscommissie.                                                                                                                                                


