
Koninklijke Demerlijnvissers  Programma 2022 

 
1. Voor de wedstrijdvissers : 
 
Maandag 15 augustus : Federaal Kampioenschap Vlaams Brabant op vijver Lemmens Vissen van 9u 
tot 12u en van 14u tot 17u. Inlichtingen en inschrijving op het secretariaat tot 10 augustus. 
Zaterdag 20 augustus : Kampioenschap Groot Aarschot op Schoonhoven. Vissen van 9 tot 12 uur en 
van 14 tot 17 uur. Inlichtingen en inschrijvingen op het secretariaat tot 18 augustus. 
 
Zondag 24 juli : Koningsvissen + BBQ (indien corona het toelaat) 
Vissen van 8u30 tot 11u30 en van 13u30 tot 16u30 uur. Vaste hengel max. 10 m, leefnetten van 
voldoende omvang en emmer verplicht. Karper en witvis apart. Voeder en aas : 1 liter witte maden of 
casters en 2 potten maïs van 300 gr (katapult, werpstok en voerpotje toegelaten). Aan de haak enkel 
levend aas en maïs.  Inlichtingen en inschrijvingen op het secretariaat tot 18 juli . Viswater die dag 
voorbehouden voor de wedstrijd. Inleg : 10 euro : Naturaprijzen : 1 op 2. Afhaling der nummers in de 
kantine van de wipschieting. BBQ vanaf 12 uur, inlichtingen en uitnodigingen volgen later. 

 

2. Wedstrijden op de wip 
 
Volgende data zijn er wedstrijden op de wip en kan er niet gevist en geparkeerd worden nabij de 
kantine : 23 en 24 april, 1 mei, 20 augustus en 16 oktober 2022, vanaf maart tot eind oktober elke 
dinsdag en vrijdagavond vanaf 18u30, zondagen gans het jaar van 10 tot 12u30.  

 

3. Afvissing aan de Delhaize : 

 
Zondag : 10 april, ,15 mei, 5 juni, 19 juni en 11 september 2022 (onder voorbehoud van goedkeuring 
door het schepencollege) Samenkomst aan de Delhaize. Leefnet van voldoende omvang voorzien. 
Ondermaatse vissen worden onmiddellijk teruggezet. 

 

4. Roofvisdagen : 
 

Weken van 21 tot en met 27 maart en van 24 oktober tot en met 6 november 2022 vissen we op 
roofvis. Gevangen snoeken worden vervangen door andere vis.  Tijdens deze periode is vissen met 
levend aas toegestaan. 

 

 

 

 

 


