
Organiseert 

KOPPELMARATHON  

Zondag 16 April 2023 

 

Vissen van :   10.00 u tot 12.00 u 
         13.00 u tot 15.00 u 
         16.00 u tot 18.00 u 

Voederen :  Eenmaal (max. 4 liter nat) en daarna  

                     alleen nog witte maden of casters                 

                     (max. 3 liter maden en casters samen) 

       Verboden te voederen met       

       pieren, vers de vase, tubifex.     

            gekleurde maden verboden 

Inschrijven :   In onze kantine aan de balderij of  
        bij  Gert—0485 55 62 80 

Inleg :             20 euro  
        MAX 30 Koppels 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tielen 



Organiseert 

Grote Prijs “Nico Van Doninck”  

Koppelmarathon  

Maandag 1 Mei 2023 

Vissen van :   10.00 u tot 12.00 u 
         13.00 u tot 15.00 u 
         16.00 u tot 18.00 u 

Voederen :  Eenmaal (max. 4 liter nat) en daarna  

                     alleen nog witte maden of casters                 

                     (max. 3 liter maden en casters samen) 

       Verboden te voederen met       

       pieren, vers de vase, tubifex.     

            gekleurde maden verboden 

Inschrijven :  In onze kantine aan de balderij of  
        bij  Gert—0485 55 62 80 

Inleg :             20 euro 
        MAX 30 Koppels  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Tielen 



Organiseert  

Vrije  

AVOND WEDSTRIJDEN 

Elke dinsdag  

Vanaf 2 Mei 2023 tot  en met 6 Juni 2023 

Vissen van :   19.00 u tot 21.00 u 
          

Voederen :    Alleen witte maden of casters  
         (Maximum : 1 Liter samen) 

Inschrijven :   tot stipt 1 uur voor aanvang in  
         onze kantine aan de balderij   
         of bij  Gert—0485 55 62 80 of bij
         Marc—0494 49 97 50 

Inleg :       4 euro 

Eindstand :    Helft  prijs. beste 4 uit 6     
         wedstrijden met sponsoring  

       De Jachthoorn Lichtaart 

 
 

 

Tielen 



Organiseert 

Vrije WEDSTRIJD   

Samana (Ziekenzorg) 

Donderdag 18 Mei 2023 

 

 

Vissen van :   13.30 u tot 15.30 u 
         16.30 u tot 18.30 u 
 
Voederen :    witte maden of casters      
         (max. 1.5 liter maden en casters  
         samen)  
 
Inschrijven :     tot stipt 1 uur voor aanvang  in   
         onze kantine aan de balderij of   
         bij  gert—0485 55 62 80 
Prijzen;      Volledig inschrijfgeld + 1Euro     

            per visser als sponsoring SAMANA  
              + 

Inleg :       4  euro per Persoon 
 

 

 

Tielen 



Organiseert 

AMERIKAANSE MARATHON 
  

Maandag 29 Mei 2023 

Vissen : doorlopend van 10.00 u tot 20.00 u 
          
Voederen :  Tweemaal vast voeder.  
Omstreeks 9u55 en na de weging van 14u00 (6 liter samen).  
Daarna enkel nog witte maden of casters (max. 4 liter maden 
en casters samen)  
Verboden te voederen met pieren, vers de vase, tubifex. 
gekleurde maden verboden.   
 

Regels:   Vissen met 2 vaste stokken per ploeg. Geen 
beperking op het aantal vissers per ploeg en doorlopend vrij 
wisselen. 2 personen die vissen mogen elkaar helpen. Ieder 
mag maar met 1 ploeg deelnemen.  Voor de rest is het 
huisregelment van toepassing. 

 
Inschrijven :  Liefst enkele dagen op voorhand in  onze  
       kantine aan de balderij of bij  Marc  - 0494  
       49 97 50 of Gert—0485 55 62 80 

Inleg :     30 euro per ploeg. MAX 30 ploegen 

 
 

Tielen 



Organiseert 

KOPPELMARATHON  

Zondag 04 Juni 2023 

 

Vissen van :   10.00 u tot 12.00 u 
         13.00 u tot 15.00 u 
         16.00 u tot 18.00 u 

Voederen :  Eenmaal (max. 4 liter nat) en daarna  

                     alleen nog witte maden of casters                 

                     (max. 3 liter maden en casters samen) 

       Verboden te voederen met       

       pieren, vers de vase, tubifex      

            gekleurde maden verboden 

Inschrijven :  In onze kantine aan de balderij of  
        bij  Gert—0485 55 62 80 

Inleg :             20 euro 
        MAX 30 koppels  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tielen 



Organiseert 

Vrije  

DINSDAG NAMIDDAG 

WEDSTRIJDEN 

Elke dinsdag  

Vanaf 13 juni 2022 tot 24 Oktober 2023 

(met uitzondering van 11, 18 en 25 juli 2023) 

Vissen van :   13.30 u tot 15.30 u 
         16.30 u tot 18.30 u     
Voederen :    Alleen witte maden of casters  
         (Maximum : 1,5 Liter samen) 

         Vanaf 04/10 + korrel van de CLUB 

Inschrijven :    tot stipt 1 uur voor aanvang  in   
         onze kantine aan de balderij of   
         bij  JEF: 0472 932828 of 
                             RUDY: 0497482937 

Inleg :       4 euro 

Eindstand :    Helft  prijs. beste 10 uit 16     

         wedstrijden met sponsoring  

Tielen 



Organiseert 

KOPPELMARATHON  

Zondag 25 Juni 2023 

 

Vissen van :   10.00 u tot 12.00 u 
         13.00 u tot 15.00 u 
         16.00 u tot 18.00 u 

Voederen :  Eenmaal (max. 4 liter nat) en daarna  

                     alleen nog witte maden of casters                 

                     (max. 3 liter maden en casters samen) 

       Verboden te voederen met       

       pieren, vers de vase, tubifex     

            gekleurde maden verboden 

Inschrijven : In onze kantine aan de balderij of   
        bij  Gert—0485 55 62 80 

Inleg :             20 euro 
        MAX 30 Koppels  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tielen 



Organiseert  

Zondag 02 Juli 2023 

 

 

 

 

 

Vissen van :   09.00 u tot 12.00 u 

         13.00 u tot 16.00 u 

Voederen : Geen vast voeder 

                                   Geen Pieren/veer/tuup 

 Volumes vrij op reguliere vismaterialen 

Inschrijven :  In kantine of bij  gert—0485 55 62 80 

Inleg :  30€ per TRIO (MAX 20 TRIO’s) 10€/pers BBQ nadien inschrijven!!! 

Extra:  

* Vanaf 7u00 welkom voor een boke met spek&sop, koffie/thee 

* Vissen per 3 met onderlinge afstand +- 1m50 in boog van 180 graden en 

8 meter ver per visser 

* Bol mag je cuppen maar enkel aan haak. Bolhaak maat 10 maximum 

* Extra klassement voor gewicht karper, top3 krijgt een mooie prijs. 
 

 

* Aparte prijs voor zwaarste karper door  

 

 

 

 * Onder middag een snack te verkrijgen aan democratische prijs, na de  

   wedstrijd BBQ zie aparte affiche -> TIJDIG INSCHRIJVEN!! 

 

Tielen 



Organiseert 

KOPPELMARATHON  

  

Vissen van :   10.00 u tot 12.00 u 
         13.00 u tot 15.00 u 
         16.00 u tot 18.00 u 
 
Voederen :  witte maden of casters (max. 3   

 liter maden en casters samen    
 Algemene reglement van toepassing 

Prijzen;     1000 euro prijzen   
         (waardebons) (Indien volzet) 
 
 
Inschrijven :    In De Pestvogel bij Bart&Cindy 
                            MAX 30 Koppels 

  

 

 

 

Tielen 



Organiseert 

JEUGDWEDSTRIJD  
DINSDAG 18 Juli 2023 

06—11 Jarige 

12—16 Jarige 
 

Vissen van :    
         14.00 u tot 15.30 u 
         16.30 u tot 18.00 u 
Voederen :     
         alleen witte maden of    
         casters (max. 1,5 liter    
         maden en casters samen) 
Inschrijven :   8euro  
      Marc Huygens-0494 49 97 50 
      marchuygens@telenet.be 

      Liefst enkele dagen voordien 

Tielen 

! Elke deelnemer krijgt een mooie prijs ! 



Organiseert 

INDIVIDUELE MARATHON  

  

Vrijdag 21 Juli 2023 

 
 
Vissen van :   10.00 u tot 12.00 u 
         13.00 u tot 15.00 u 
         16.00 u tot 18.00 u 
Voederen :    Maden of casters  
         (max. 2.0 liter Samen)  
         Algemene reglement  
         van toepassing 
 
Inschrijven :    tot stipt 1 uur voor aanvang  in   
           onze kantine aan de balderij of   
           bij  Gert—0485 55 62 80 
 
Inleg :       10 euro  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tielen 



Organiseert 

Grote Prijs “Den Drietip”  

Koppelmarathon  

Vissen van :   10.00 u tot 12.00 u 

         13.00 u tot 15.00 u 

         16.00 u tot 18.00 u 

Voederen : max. 3 liter maden en casters samen  
  Algemene reglement van toepassing 
Prijzen;    Volledig inschrijfgeld  
              + 

        Sponsoring DrieTip 
Inschrijven :   In onze kantine aan de balderij of    

        bij  gert—0485 55 62 80 

Inleg :             20 euro  

        MAX 30 Koppels 

 

 
 

 

 

 

 

 

Tielen 



Organiseert 

HALVE NACHT 

Koppelmarathon 

 Vrijdag 28 Juli  2023 

Vissen van :   19.00 u tot 22.00 u 
         23.00 u tot 02.00 u 
          
Voederen :       witte maden of casters (max. 3   

 liter maden en casters samen   

 Algemene reglement van toepassing 

Inschrijven :   In onze kantine aan de balderij of  
        bij  Gert—0485 55 62 80  
Inleg :      20 euro per koppel (MAX 30 KOPPELS) 
 

Tielen 



Organiseert 

KOPPELMARATHON  

   

Vissen van :   10.00 u tot 12.00 u 
         13.00 u tot 15.00 u 
         16.00 u tot 18.00 u 
 
Voederen :  witte maden of casters (max. 3   

 liter maden en casters samen    
 Algemene reglement van toepassing 

Prijzen;     Natura prijzen 
 
Inschrijven :        In De Pestvogel bij Bart&Cindy 
         MAX 30 Koppels 
 

 

 

Tielen 



Organiseert 

WEDSTRIJD  

Vrouwen & juniors  

Dinsdag 15 augustus 2023 

Vissen van :   13.30 u tot 15.00 u 
         16.00 u tot 17.30 u 
 

Voederen :  witte maden of casters (max. 1,5   
       liter maden en casters samen) 
       Algemene reglement van toepassing 
 

Inschrijven :  in onze kantine aan de balderij    
       of bij  gert—0485 55 62 80 
 

Eten :     Vanaf 18.30 u voor 10 euro / persoon 
       Vooraf in te schrijven ten laatste op 
       11/08/2022 
       voor leden, ereleden en familie 
 
     
 

 

 

 

 

 

 

 

Tielen 



Organiseert 

Onbekende Individuele 

KOPPELMARATHON  

Zondag 03 September 2023 

Vissen van :   10.00 u tot 12.00 u 
         13.00 u tot 15.00 u 
         16.00 u tot 18.00 u 

Voederen :  witte maden of casters (max. 2.0 

 liter maden en casters samen   

 Algemene reglement van 

 toepassing 

Inschrijven : In onze kantine aan de balderij of   
        bij  Gert—0485 55 62 80 

Inleg :             10 euro  
Koppels worden geloot na de wedstrijd onder de 

vissers die de wedstrijd uitgevist hebben 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tielen 



Organiseert 

 

 

 

 

 

 

Afzetten vijver rond de 2de pomp en we zetten +-

100kg forel = +-250 stuks 

Gerookte forel te bestellen aan 3 Euro/stuk 

Overschotvis word gekuist en gedeeld op zondag!  
 

Formule-Vissers:  30 Euro All In 

      - Vanaf 13u00 welkom op de club 
      - Vissen tot 18u00 naar believen 
      - Zelfbediening aan de toog! 
      - Avondeten:  
           * Gerookte Forel met broodje en tartaar  
            * Croque varieteiten 

 

Formule-Genieters: 15/25 Euro All In 

     - Vanaf 18u00/15u00 welkom op de club 
     - Drank en eten zoals andere formule 
 

! Inschrijven tot en met 26 september ! 

Tielen 



Organiseert 

 

 

Op 5 zondagen van Oktober en 3 in November 

 

Vissen  Van:      11.30 u tot 13.30 u 

         14.30 u tot 16.30 u 

Voederen :     witte maden of casters       

        (max.1,5liter maden en casters   

        samen) + Korrel van de club ter   

        plaatse in de kantine 
 

Inschrijven :   tot stipt 1 uur voor aanvang  in    
             onze kantine aan de balderij of    
             bij  Gert—0485 55 62 80 
 

Prijzen:      Een derde van de deelnemers per  
         wedstrijd. Helft van eindstand.    
         beste 5 uit 8 wedstrijden 
 

Inleg :       4 euro 
 

Sponsor :      

Tielen 



 

 

 

 

 

 

Voor leden en ereleden 
 

 

 

 

  
 
 

 
 
!!! Bijdrage van 10 Euro !!! 
 !!! inschrijven = betalen !!! 

!!! tot en met 18 september !!! 

Tielen 


