
 

       
Lint, 9 januari 2023, 

Beste Sportvriend, 

Hieronder vindt u het reglement, van toepassing gedurende de viswedstrijden op de parkvijver te 

Lint gedurende seizoen 2023 en uitzonderlijk goedgekeurd door het dagelijks bestuur. 

Het criterium wordt gevist op de noordelijke parkvijvers van het gemeentepark te Lint. 

Dit is een beschermd patrimonium en men dient er allereerst het gemeente- en politiereglement 

te respecteren. 

De politie en parkwachter houden regelmatig controle en kunnen bij misbruik sanctioneren. 

Lees bij de ingang van het park de waarschuwingsborden. 

Wagens zijn niet toegelaten behalve met toestemming van de gemeente. 

 

Reglement geldig tijdens de wedstrijden van het criterium: 

1.Om reglementair te kunnen deelnemen aan wedstrijden van het criterium dient men lid te zijn 

van de Visclub Lint vzw. 

 

2.Inschrijving van de deelnemende vissers en de trekking van de plaatsen gebeurt op datum van 

de wedstrijd en uiterst tot 18u.  

Iedere visser moet zich persoonlijk en ter plaatse inschrijven. 

De plaatsaanduiding gebeurt via trekking door het bestuur en in aanwezigheid van de deelnemers. 

Mindervalide of senioren kunnen bij trekking van een moeilijk bereikbare plaats vragen om een 

nieuwe trekking. Dit dient te gebeuren voor de trekking van de volgende plaats. 

Het bestuur kan visplaatsen uit de trekking halen als zij dit nodig acht. 

 

3.De beschikbare visplaatsen worden voor de wedstrijd door het bestuur aangeduid. Tussen 

iedere visplaats is ongeveer 4 meter. Men is verplicht om rechtdoor te vissen tenzij het anders 

kan en men medevissers niet hindert. (Eindplaatsen) 

4.De wedstrijdduur bedraagt twee uur. Start om 18u30, einde 20u30. Het bestuur kan de duur 

van de wedstrijd inkorten als zij het nodig acht (duisternis, slecht weer) Tevens kan het bestuur 

het aanvangsuur van de wedstrijd aanpassen indien dit wenselijk is. 

 

De wedstrijd vangt aan na het fluitsignaal. Er wordt getracht om 2 uur te vissen als de 

omstandigheden dit toelaten. 5 minuten voor het einde van de wedstrijd is er een fluitsignaal en 

5 minuten later volgt het eind fluitsignaal. Na het eindsignaal dient men onmiddellijk en zonder 

verwijl de lijn uit te halen.  

Vangsten gehaakt voor het eindsignaal moeten binnen de 5 minuten na het eindsignaal geland 

worden. 

5.Inleg per deelnemer: 1,50 € + 0,50 € voor de "bom".  

De geldprijzen zijn door het bestuur op 19/01/2011 bepaald.  

De helft van de deelnemers bekomt een prijs. Als een visser geen vis vangt en dus een nul laat 

optekenen kan de visser geen prijs ontvangen. 

 



De "bom" wordt uitbetaald aan de visser die juist naast de prijzen vallen. 

De bom kan slechts uitgereikt worden als de helft + 1 vissers vis hebben gevangen. Bij het niet 

behalen van dit quotum gaat de geldprijs naar de clubkas.  

 

Ten laatste 30 minuten na afloop van de weging is er de afroeping van de daguitslag. 

Iedere visser dient zijn prijs persoonlijk in ontvangst te nemen. Als de visser niet aanwezig is 

tijdens de prijsuitreiking vervalt het recht op de prijs en gaat de som naar de clubkas tenzij er 

een geldige reden is voor de afwezigheid. 

 

6.Een nylon leefnet is verplicht. Het leefnet moet in het water geplaatst worden voor aanvang 

van de wedstrijd en moet daar blijven tot aan de weging, zelfs als er geen vis in zit. 

 

7.Maximumlengte van de hengel: 9,50 meter.  

Rekkers zijn toegelaten. 

Molens zijn niet toegelaten.  

8.Het onthaken van de vis dient voorzichtig te gebeuren, in een voldoende grote 

en met water gevulde emmer. De emmer moet gevuld worden voor de aanvang van de wedstrijd en 

mag pas na het eindsignaal worden leeggemaakt. 

Als de haak te diep zit dient men een onthaker te gebruiken. (Desnoods de lijn doorknippen) 

Geen handdoek gebruiken om de vis vast te houden tijdens het onthaken. 

Hulp mag geboden worden aan andere vissers als deze hierom vraagt en bij vangst van een grote 

karper. 

9.Het is verboden gevangen vis mee te nemen.  

Het is verboden de oevers, de wandelwegen of de beplanting te beschadigen. 

10. Voeren kan pas na het startsignaal, alleen witte maden, casters (1/2 liter totaal) en maïs 

(max. 150gr). Geen vast voeder toegelaten. 

Het bestuur houdt zich het recht voor om dit ten allen tijde te controleren. Bij overtreding van 

dit reglement wordt de visser onmiddellijk uit de wedstrijd gezet. Bij herhaling wordt het 

lidmaatschap van de betrokkenen geschrapt. 

11.Haakaas: vrij, behalve gekleurde maden en muggenlarven. 

Het is verboden om drijvend te vissen of om drijvend aas te gebruiken. 

12.Medevissers mogen bij het vissen en voederen niet gehinderd worden. 

Het gebruik van een voerkatapult is toegelaten, maar dient op de juiste wijze en met 

voorzichtigheid gehanteerd te worden. 

13.Bij het einde van de wedstrijd is het verboden voeder en/of aasoverschotten in  

het water te werpen. Geen afval achterlaten. (vuilbakken!) 

14.Bij de weging van de gevangen vis moet de visser aanwezig zijn. Opmerkingen of eventuele 

onregelmatigheden tijdens de weging dienen onmiddellijk gemeld te worden aan het bestuur en 

dit voordat de vis wordt teruggezet.  

 

15.Bij vaststelling van onregelmatigheden of inbreuken op de reglementen wordt de betrokken 

visser onmiddellijk uit de wedstrijd gezet (gedeclasseerd). 

16.Klachten dienen zo vlug mogelijk gemeld aan het bestuur en voor het einde van de weging. 



17.De rangschikking wordt opgemaakt per gevangen gewicht.  

Indien twee of meerdere vissers bij de uitslag van de wedstrijd eenzelfde  

gewicht gevangen hebben wordt de visser met het laagste inschrijvingsnummer  

vooropgesteld wat de geldprijs betreft. (De punten blijven wel gelijk) 

17 bis. De visser met het hoogst gewogen gewicht krijgt 1 punt en het volgend hoogste gewicht 

krijgt 2 punten en zo verder tot alle gewichten zijn gewogen. 

Als een visser niets vangt dan krijgt hij het aantal punten gelijk aan het aantal deelnemers. Dit 

geldt voor alle nul vangsten. Bv er zijn 6 deelnemers waarvan er slechts 3 iets gevangen hebben. 

Nummers 1 tot en met 3 krijgen dus respectievelijk 1,2 en drie punten. De anderen krijgen een 6 

als puntenaantal. 

 

18.Het criterium gaat over 20 wedstrijden. Het eindklassement van het criterium wordt 

opgesteld met de 12 beste uitslagen (=laagste puntenaantal). Vissers die niet aan het minimum 

van 12 wedstrijden geraken, komen niet voor in de einduitslag. Ze hebben ook geen recht op 

eventuele prijzen. 

De winnaar van een wedstrijd (hoogste gewicht) krijgt 1 punt, de tweede 2 punten en zo verder. 

Na de 20 wedstrijden nemen we de 12 beste resultaten (punten) van iedere visser en de visser 

met het laagste puntenaantal wint het criterium. 

Bij gelijke punten kijken we naar het aantal gewonnen wedstrijden. De vissers met de meeste 

eerste plaatsen wint dan. Bij gelijke eerste plaatsen kijken we naar het totaal gevangen gewicht 

over het criterium. Het hoogste gewicht wint. 

Indien er door omstandigheden geen 20 wedstrijden kunnen gevist worden kan het bestuur het 

aantal wedstrijden dat in rekening wordt gebracht aanpassen. 

 

19.Punten, niet voorzien in dit reglement, worden ter plaatse door het bestuur geregeld. 

20.Het bestuur is niet verantwoordelijk voor om het even welk ongeval, diefstal of geweld 

tijdens de wedstrijden. 

21.Bij het onderschrijven van het lidmaatschap aanvaardt het lid het reglement en verklaart er 

zich mee akkoord. Dit geldt ook voor de privacy verklaring. 

 

 

 

Aldus, op voorstel van het bestuur,  

 

 

Christel Van den Brande                                                     Karl Sleeckx, 

De Voorzitter                                                           De Secretaris 

                           
 


