
Reglement 
 

• Inschrijfgeld bedraagt € 20,-.  

• Opbouw inschrijfgeld:  
Prijzen:  € 15,00 
Superstek:  €   2,50  
Bijdrage visuitzet: €   2,50 
--------------------------------------- + 
   € 20,00 

• Van het inschrijfgeld is € 2,50 voor de Superstek. De pot voor de Superstek bedraagt 
€ 125,-. In elk vak is één Superstek; dit is één van de uitgezette visplekken. Welke 
stek dit is wordt vooraf door loting bepaald. Als degene op een Superstek zijn vak 
wint, dan krijgt hij € 25,-. Wint iemand op een Superstek overall dan krijgt hij de 
overgebleven pot. Superstek komt bovenop de reguliere prijs. Op basis van volledige 
deelname. 

• Er wordt in vijf vakken gevist.  

• Loten 7.30 uur op Gezande Baan 36 (A op kaartje).  

• Vissen van 9.00 uur tot 14.00 uur. 

• Plateau/viskist moet zich met alle poten op de steiger bevinden (mag dus wel in het 
water staan). Op stekken zonder steiger moeten de achterste poten op het “vaste 
land” staan. 

• Vaste hengel, maximaal 11,5 meter. 

• Gebruik voerkorf is verboden. 

• Aas vrij behalve vers de vase en gekleurde maden. Imitaties toegestaan. 

• Hoeveelheid voer wordt niet gecontroleerd. Er wordt wel op het “gezond verstand” 
van de deelnemers gerekend. 1,5 kg aangemaakt voer moet voldoende zijn. 

• Alleen bij begin zwaar voeren. 

• Cuppen toegestaan (vissen en tegelijkertijd cuppen ook).  

• Er wordt op gewicht gevist.  

• Max. 20 kg per leefnet. Bij >20 kg in één net wordt 20 kg geteld. Bij >25 kg in één net 
wordt 0 kg geteld! Vis overzetten verboden. 

• Graskarper en steur mogen NIET in het leefnet bewaard worden. Vang je een graskarper 
en/of steur dan telt deze voor 3 kg. 

• Gebruik bij voorkeur fijnmazige “karpernetten”. Verboden karper te bewaren in zgn. 
riviernetten. Karper bewaard in andere dan een karpernet wordt niet gewogen. 

• Ga zorgvuldig om met de vis:  
o gebruik ruime leefnetten 
o leg de netten gestrekt in het water 
o laat leefnetten in het water tot er gewogen wordt 
o “was” de vis in het water al naar voren, zodat de vis niet door het hele 

net geschud hoeft te worden 

• Vis die gehaakt is tijdens eindsignaal telt mee. 

• Eventuele prijzen dienen zelf opgehaald te worden. Prijzen schuiven niet door. 
Prijsuitreiking vindt plaats op Gezande Baan 36, Asten-Heusden (A op kaartje). 
 



 
 
 


