
                               
 
 

   Huisregelment “De Weerhaak” Tielen 2023 
 
 

                         HUISREGELS 
 

Om een niet te lang en uitgebreid reglement te bezitten is er een huisreglement gemaakt. Dit bevat wat 
regels en voorstellen hoe we ons dienen op te stellen binnen de club om een aangename omgeving te 
creëren voor iedereen. (Dit huisreglement is ook bindend) 
  
 - Indien men zijn visplaats netjes achterlaat komt men in aanmerking voor de prijsuitreiking. 
 - De weegploeg gooit geen netten terug in het water, deze mogen 15minuten voor begin  
   volgende reeks terug gegooid te worden wanneer de visplaats betreden mag worden. 
 - Opmerkingen worden gegeven voor prijsuitreiking! 
 - Bij inschrijvingen wordt er geen geld op tafel gegooid en doorgegaan, iedere visser controleerd  
   zijn inschrijving ter plaatse om vergissingen te voorkomen. 
 - Bij telefonisch inschrijven word er gevraagd zo snel mogelijk de inschrijvingstafel te passeren bij  
   aankomst voor betaling en controle van inschrijving.  
- Ieder lid is mede verantwoordelijk voor een propere omgeving, dus raad je vrienden aan ook op  
   te ruimen alsook als je achtergelaten rommel vindt je dit ook verwijderd op eigen initiatief. 
- Het bestuur is niet verantwoordelijk voor gebeurtelijke ongevallen. 
- Bij gelijke stand in eender welk criterium gaat de voorkeur uit naar het aantal gewonnen  
  wedstrijden, dan het aantal 2des, 3des en zo verder.  
- Voor de eindstand in de club wedstrijden zal er een prijs voorzien worden voor eerste 3. Indien     
   niet aanwezig in top 3 ook voor 1ste junior, dame en veteraan. 
- Als voorbereiding op toekomst en nieuwe aankopen opmerken dat je schepzak in je leefnet  
  past om via je schepzak de vis in het leefnet te plaatsen, vooral belangrijk bij laag water. 
- Nummertrekking:  
       - Dobbelsteen wordt gebruikt om nummer 1 links of rechts weer te geven. 
       - Bij missing van inschrijven of nummertrekking door de organisatie: 
     Word er een bis nummer getrokken (paar nummer indien paar plaatsen, anders omgekeerd) 

 Nummers worden verplaatst zodat ze reglementair zouden staan met de bis nummer  
     op de getrokken plaats. (na de bis nummer verspringen de opeenvolgende nummers!) 

 

- Het is ALTIJD  toegelaten vrij te komen vissen met uitzondering de dag dat de club thuis of op  
  verplaatsing vist. Er wordt uiteraard zonder leefnet en weerhaak gevist !!! 
- Kinderen tot 12 jaar mogen onder begeleiding van leden altijd vrij komen vissen met uitzondering 
van de dagen dat er thuis gevist word. 
- We vissen we 8 clubwedstrijden waar beste 5 meetellen in eindstand. Alle andere individuele 
wedstrijden erbij tellen mee voor criterium en je komt in aanmerking voor einduitslag als je de helft 
van de toegelaten wedstrijden meevist. (Afronding naar omlaag indien oneven) 
 

Het bestuur wenst iedereen een aangenaam vertoeven in onze club. 


