
 

 

 

 

 

 

 

           Grote  Prijs  Rivierenhuis.    Open  viswedstrijd  met  de  vaste  stok 

           Iedereen  prijs,  mits  u  aanwezig  bent  bij  de  prijsuitreiking 

                             Sponsoring : Georges  de  Witte,  Moerbeke 

         

Datum          :  zondag  11  september  2022 

Plaats           :  Texacoput, achter het Texacobenzinestation  

Dagindeling :    06.30  u.  koffie  grasveld bij Texacoput 

                           07.15  u.  loting  plaatsnummers  bij de put 

                           08.30  u.  start  wedstrijd  deel  1. 

                           11.30  u.  einde  wedstrijd  deel  1. 

                                             broodjes  en  soep  op de weide langs het parcours 

                           13.00  u.  start  wedstrijd  deel  2. 

                           16.00  u.  einde  wedstrijd  deel  2.  Weging  totaal. 

                           16.30  u.  Rivierenhuis  open 

                           18.30  u.  Verloting  met  aansluitend  prijsuitreiking wedstrijd 

                           19.00  u.  Aanvang  BBQ 

Let op : plaats van vissen is gewijzigd !  Nu Texacoput ! Nabij McDonalds. 

Prijzen  :  inleg  visser  €  20  voor bovengenoemde  activiteiten. 

Drank is voor eigen rekening. Extra personen BBQ €  13  pp. (max. 4  per visser)     

 

Prijzentafel :  hoofdprijzen  in  contanten     

                         Verdere prijzen in natura  en/of  bonnen. 

 

Maximum  aantal  deelnemers  :  32 

Inschrijven  t/m   donderdag  8  september  2022  bij  Peggy de Plus. 

Inschrijven : peggy.braem@telenet.be 

Reglement  wedstrijd  staat  op  de  site  van  www.oni-terneuzen.nl 

 

ONI  Terneuzen  heet  u  allen  van  harte  welkom.     

 



Reglement  Grote  Prijs  Rivierenhuis  Terneuzen 

1. Open viswedstrijd met de vaste stok. Datum : zondag  11  september  2022. 

2. Dagindeling : zie flyer  GP Rivierenhuis. 

3. Gekleurde maden verboden .Voeren met amorce is eveneens niet toegestaan.  

4. Signalen . 1e signaal 08.30 u. : zwaar voeren.  2e signaal 11.30 u. : einde eerste deel. 

3e signaal 13.00 u. : zwaar voeren. 4e signaal 16.00 u. : einde tweede deel en einde 

wedstrijd. Een aangeslagen vis moet binnen 15 min. na het eindsignaal in het 

schepnet geland zijn. 

5. Vanaf 11.40 u. verlaat iedereen zijn visplaats en wordt verzameld voor de lunch. 

Vanaf 12.30 u. is het weer toegestaan uw visplaats in te nemen. 

6. De gevangen vis wordt in een ruim nylon leefnet bewaard. Alle gevangen vis wordt 

na weging direct en zorgvuldig teruggezet. Weging bij het einde van deel 2. 

7. Paling en snoek moeten direct worden teruggezet en worden niet meegewogen. 

8. Hulp van derden is niet toegestaan tijdens het vissen. 

9. Er wordt gevist met de vaste stok; maximale lengte is  11,5 m. 

10. Er mag uitsluitend met één hengel, één tuig en één haak worden gevist.  

11. Het gereed hebben van vier opgetuigde reservehengels is toegestaan, mits deze niet 

zijn beaasd en uit het water. 

12. De visser moet persoonlijk aanwezig zijn bij het wegen . De wegers bieden zich maar 

éénmalig aan. 

13. Winnaar is de visser met het hoogste gewicht aan vis. Zijn de gewichten gelijk, dan 

gaat het laagste plaatsnummer voor. 

14. Iedere deelnemer dient het reglement te respecteren en op te volgen. 

15. Iedere deelnemer wordt vriendelijk verzocht zijn/haar visplaats netjes achter te 

laten. 

16. In geval waarin dit reglement niet voorziet, beslist de wedstrijdleiding. 

 

 

 

 


