HENGELSPO5RTVERENIGING

Waregem, 30-01-2020

VZW DE GOUDEN KARPER
Pijkstraat
75
8790
WAREGEM
Tel : 0475/41.51.54

MEDEDELINGEN

1.Samenstelling bestuur 2020.
Voorzitter :
Van Herzeele Frans, Drogenboomstraat 94, 8790 Waregem
O.Voorzitter :
Vandenborre Piet, Gaverstraat 92, 8540 Deerlijk
Secretaris :
Lisarde Piet, Pijkstraat 75, 8790 Waregem.
Leden
Acke danny, Waregemstraat 53, 9870 Zulte
Acke Eddy,H.Lebbestraat 121, 8790 Waregem
Carrein Dimitrie, Kasteelstraat 40, 8940 Werviek
Debrouwer Emanuel, Begonialaan 28, 9870 Zulte

Eventuele klachten, suggesties, enz... kunt U schriftelijk
melden bij de secretaris.

2.Clubkampioenschap en Koningschap 2020 : REGLEMENTERING.
Zie bijgevoegd blad
- Verwittigen van niet deelname ten laatste de zondag
morgen voor 05.45 uur bij ACKE DANNY 0489360404.
- Spreek eventueel uw boodschap in bij geen gehoor.
- een emmer wordt U gratis, voor de nieuwe deelnemers,
aangeboden, deze zal door iedere deelnemers gebruikt
worden om het voeder aan te bieden bij de controle.
Deze emmer zal iedere clubwedstrijd moeten gebruikt
worden, indien het voeder niet aangeboden wordt in
deze emmer wordt men die reeks gedeclasseerd.
Met dit systeem willen we vermijden dat er discussie is
over de gebruikte hoeveelheden voer.
We hopen op de sportiviteit van alle deelnemers; want het
is nog altijd een wedstrijd onder clubleden, een CLUB wedstrijd.
3. Clubkampioenschap 2020 seniors, jeugd
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reeks marathon mee tellend voor clubkampioenschap :
05/07/2020 vissen van 08.30 uur tot 16.00 uur
Onder de middag hongerstiller + drankje.
Gratis BBQ voor de deelnemers om 18.00 uur.
Partner welkom voor de democratische prijs
Van € 15.00 (kinderen – 12jaar €7.50).Op
Voorhand inschrijven tegen 27/06/2020.
Bij Acke Danny in de kantine.

6de

reeks : zondag 06/09/2020 1ste reeks koningschap (mee tellend voor
Clubkampioenschap)
Vissen van 07.30 uur tot 11.30 uur
reeks : zondag 20/09/2020 vissen van 07.30 uur tot 11.30 uur
reeks : zondag 04/10/2020 vissen van 12.30 uur tot 16.30 uur*
reeks : zondag 18/10/2020 2de reeks koningschap (mee tellend voor
clubkampioenschap)
vissen van 12.30 uur tot 16.30 uur*
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•

Indien er op deze reeks een voetbalmatch zou zijn van esseve
Wordt er gevist van 08.00 uur tot 11.30 uur.

Prijzenbedrag :
a. seniors : Per reeks; worden geen prijzen meer gegeven.
Winnaar ontvangt fles champagne.
Eind klassement:€2750.00 : €95.00-€90.00-€85.00-€80.00-€75.00
5x€70.00-5x€65.00-5x€60.00-5x€55.00
5x€50.00-5x€45.00-15x€40.00

b. jeugd per reeks ; €7.5-€6.00-€5.00
Eindklassement; €20.00-€17.50-€15.00-5x€12.50
Om recht te hebben op de terug betaling van de borg, moet men
Aan 7 van de 9 reeksen deelnemen. Iedere deelnemer heeft prijs
Onder bepaalde voorwaarden. (zie regelment)
(verwittigen van niet-deelname is niet gelijk aan deelnemen)
4. clubkampioenschap veteranen (+55 jaar)en mindervaliden (+66%)
De reeksen hebben plaats van 13.30 tot 17.30
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Na de wedstrijd honger stiller.

Prijzen : geen op de reeksen, winnaar fles champagne
€ 1000.00 eindklassement : €60.00-€55.00-€-€50.00
€45.00-€40.00-10x€35.00
10x€30.00-5x€25.00

Indien U ingeschreven bent voor het clubkampioenschap 55+ en niet
voor het gewoon club kampioenschap kunt U ook gratis deel nemen aan
het BBQ op 05/07/2020. Wel inschrijven voor 27/06/2020.
6. CLUBKAMPIOENSCHAP FEEDER.
Gaat door op zaterdag van 07.30 tot 12.30 uur
Data :

1ste reeks 11-04-2020
2de reeks 09-05-2020
3de reeks 13-06-2020
4de reeks 11-07-2020
5de reeks 29-08-2020
6de reeks 12-09-2020 1ste reeks koningschap mee tellend
voor clubkampioenschap
7de reeks 26-09-2020
8ste reeks 10-10-2020
9de reeks 24-10-2020 2de reeks koningschap mee tellend
voor her clubkampioenschap

Geen prijzen per reeks, 1ste krijgt fles champagne
Prijzen : €750.00 eindklassement : €55.00-€50.00-€45.00-€40.00
Max : 20 deelnemers
Reglement : zie bijlage

€35.00-5x€30.00-15x€25.00

Indien U ingeschreven bent voor het clubkampioenschap feeder en
niet voor het gewoon club kampioenschap kunt U ook gratis deel
nemen aan het BBQ op 05/07/2020. Wel inschrijven voor 27/06/2020.

7. KONINGSCHAPPEN.
Voor de koningschappen wordt er dus een afzonderlijk klassement
Opgemaakt. Door voor werd ook een bedrag aan prijzen voorzien.
Senioren : €550.00 = €20.00-€18.00-€17.00-€16.00-€15.00-€14.00-5x€13.00
5x€12.00-5x€11.00-5x€10.00-5x€9.00-15x€8.00
Veteranen 55+ : €200.00 = €12.00-€11.00-€10.00-€9.00-€8.00-€7.00
5x€6.00-5x€5.00-10x€4.00
Feeder : €150.00 : €11.00-€10.00-€9.00-€8.00-€7.00-5x€6.00
5x€5.00-10x€4.00

Nota clubwedstrijden.
Wij hebben voor U eens een berekening gemaakt hoe duur het is
Om de clubwedstrijden bij ons mee te vissen op basis van de laatste
Plaats in het klassement wel 7 reeksen mee gevist.
Clubkampioenschap met inbegrepen koningschap.
- inleg €35.00+€25.00 borg = €60.00
- prijzen : €40.00+€8.00 + €25.00 (terug gave borg)= €73.00
Clubkampioenschap veteranen :
-Inleg : €25.00+€15.00 borg = €40.00
-prijzen :€25.00+€4.00 + €15.00 (terug gave borg) = €44.00
Feeder :
- Inleg : €25.00+€15.00 = €40.00
- Prijzen :€25.00+€4.00 + €15.00 (terug gave borg)= €44.00
8. Nota voor de nummers 2-3-4-5-6-7
Er wordt in leefnetten gevist, NYLONLEEFNET verplicht!! Mogen
wij vragen een ruime leefnet, MINUMUM 2,00M en 50cm diameter
te gebruiken teneinde de vis niet teveel te kwetsen, zodat
hij in optimale conditie teruggezet kan worden. Zie reglement
Nogmaals dringen wij er op aan bij uw leefnet te blijven tot
na de weging. Indien men niet aanwezig is tijdens de weging,
zal de gevangen vis niet gewogen worden !!!
VOOR ALLE DUIDELIJKHEID:
1ste signaal : 30 MIN VOOR AANVANG WEDSTRIJD VOEDERCONTROLE
2de signaal : 5 minuten voor aanvang van de wedstrijd.
Onmiddellijk voederen
3de signaal : vissen - einde zwaar voederen
4de signaal : 5 minuten voor het einde van de wedstrijd.
5de signaal : einde wedstrijd. (de aangeslagen vis moet niet
uit het water zijn)
9. Inrichten van andere wedstrijden.
a. FEEDER koppel WEDSTRIJD - 2 SECTOREN (groten en kleine vijver)
Datum : 18-07-2020 van 08.00 uur tot 12.00 uur
13.00 uur tot 17.00 uur
Inleg : €30,00
Prijzen : € 600,00
Max. 30.koppels toegelaten ook niet leden toegelaten.
Inschrijven : tot 14-07-2020 bij Acke Danny in de kantine.
Trekking nummers : 06.30 uur
Max 20 kg vis per leefnet
Clubleden krijgen voorrang in te schrijven tot 30-04-2020.
Regelement clubwedstrijden
Onder de middag zal er mogelijkheid zijn om iets te eten.

b. TRIO-VISSING. (ook toegankelijk voor niet-clubleden)
Datum 23-07-2020 van 10.00 tot 16.00 uur
Max. 30 trio’s
Inleg : € 30,00 per trio te betalen bij inschrijving
Prijzen : € 700,00
Modaliteiten en reglement : club reglement
Inschrijven : bij Acke Danny tot 21-07-2020.
clubleden krijgen voorrang in te schrijven tot 02/05/2020.
Daarna kan vrij ingeschreven worden.
C. 2de GROTE PRIJS GOUDEN KARPER
Koppelwedstrijd
Datum : 30-07-2020
Inleg : € 20.00 per koppel te betalen bij inschrijving
Prijzen : € 750.00
Plaats loting : om 06.00 uur.
Voormiddag van 07.30 tot 11.30 – namiddag van 13.30 tot
17.30 uur . tweemaal deelnemen mag maar liefst met andere
koppelmaat.
Inschrijven : Acke Danny ten laatste 27-07-2020 max. 30
koppels per reeks.
Clubleden hebben voorrang in te schrijven tot 02/05/2020.
Reglement CLUBWEDSTRIJDEN.
D. AVONDVISSINGEN VASTE HENGEL. OOK VOOR NIET LEDEN
Datum : 31-07-2020 vissen van 20.00 uur tot 06.00uur
Inleg : € 15.00
Prijzen : €200.00
Inschrijven : BIJ Acke Danny
s’morgens gratis ontbijt
Max 50 deelnemers
reglement clubwedstrijden
E. AVOND VISSING FEEDER

OOK VOOR NIET LEDEN

Datum : 07-08-2020 VISSEN VAN 20.00 uur tot 06.00uur
Inleg : €15.00
prijzen : €200.00
Inschrijven bij Acke Danny
S’morgens gratis ontbijt
Max 20 deelnemers
reglement clubwedstrijden

F. Vrouwen vissing
Gaat door op 16-08-2020 van 14.00 uur tot 17.00 uur
Meer info volgt.

G. Jeugdwedstrijd.
23-08-2020 inleg gratis. Natura prijzen.
Vissen van 14.00 tot 17.00 uur meer info volgt.

10.Afhalen prijzen clubkampioenschappen en koningschap.
Voor de eindklassementen 2019 : ten laatste op 31-03-2020
bij HENGELSPORT Lisarde . Pijkstraat 77/75 , 8790 Waregem.
Niet afgehaalde prijzen gaan terug naar de clubkas.

12.Betaling bijdragen 2020.
Voor diegenen die hun bijdrage voor 2020 nog niet betaald
hebben, worden eraan herinnerd dat de lijsten definitief op
31.03.2020 worden afgesloten. U dient zich te wenden, voor het
vernieuwen van uw visverlof, in de kantine bij Acke Danny
enke op zaterdag. IDENTITEITSKAART MEEBRENGEN.
OOK BELANGRIJK IS HET OPGEVEN VAN EEN MAIL ADRES.
Cash betaling -

13. Nachtvissen.
Daar het hengelreglement van de stadionvijvers nu opgenomen is
in het politie reglement van Stad Waregem worden het nachtvissen
Verboden in Waregem.

14. Kinderen van clubleden tot en met 6 jaar mogen gratis vissen
op de stadionvijvers, indien ze vergezeld zijn van één van de
ouders die clublid is.

15. Parkeren van uw wagen.
Wanneer U gaat hengelen op de stadionvijvers dan mag U
geen geval uw wagen parkeren op de parking gelegen aan
de chalet. Daarom vragen wij U uw wagens te parkeren op de
parking aan de tennisvelden of op de parking aan het
voetbalveld. LET OP BETALEND €0.30 PER UUR. Zo zult U vermijden
dat U beboet wordt door de politie. Dit jaar zal er extra
controle zijn, dit werd ons Medegedeeld door het stadsbestuur.
Deze regeling geld ook voor de deelnemers aan de
clubwedstrijden.
ER IS EEN NIEUWE PARKING AANGELEGD TUSSEN HET ZWEMBAD EN DE
TRIBUNE KANT ZWEMBAD.
ZONDAG GRATIS PARKEREN. TIJDENS DE WEEK €0.30 PER UUR.
GRATIS TIJDENS DE WEEK PARKING EXPO OF LANGS DE RING.
16. WEDSTRIJDEN DOOR ANDERE CLUBS
Dit jaar kunnen andere clubs geen wedstrijden inrichten
op de stadionvijvers.1
17. We doen ons best dit jaar onze web-side up to date te houden.
www.vzwdegoudenkarper.be het is de bedoeling hier alle info
van de club of die de club aangaat op te plaatsen.

18. ter info : dit jaar terug één jeugd kamp door, dit om beginnende
Jeugd die interesse heeft om te hengelen te begeleiden naar
Een behoorlijke basis. Doel van het kamp is jongeren die
0,0 ervaring hebben na 5 dagen kamp volgen zelfstandig te
Kunnen vissen. Data : 13/07/2020 tot 17/07/2020.
Info : 056/602196

MOGEN WIJ U NOGMAALS VRAGEN DE OEVERS REIN TE HOUDEN EN UW
AFVAL (krantpapier, plastiekpotjes, draden, haken, enz...)
IN DE DAARVOOR VOORZIENE VUILNISZAKKEN TE WERPEN.
Wij dringen er ook op aan geen dode vissen in de vuilnisbakken
Te werpen en ze niet op de oevers te leggen. Laat ze gewoon in
De vijvers liggen. Hierdoor voorkomt U dat er geen reukhinder
is langs de vijvers.

Wanneer U haken en draad laat rondslingeren kunnen ook
de dieren die zich op het stadion bevinden zich kwetsen.
Dank voor uw begrip en een goed visseizoen!!!!
Het bestuur van de Gouden Karper
Sportieve Groeten,
Het Bestuur
namens de vereniging
De Secretaris
Lisarde Piet

De Voorzitter
Van Herzeele Frans
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