
K.V.L  Donderdagcriterium 

 

Inlichtingen voor het visseizoen  2022 

Er wordt gevist onder de reglementen van K.V.L. met code B. 

Van maart en april vissen van 13.00 h tot 15.00 h en van 15.45 h tot 17.45 h. 

Vanaf mei tot September van 13.00 h tot 15.00 h en van 16.00 h tot 18.00 h. 

Oktober en november karperwedstrijden van 11.00h tot 13.30h en van 14.30h tot 17.00h 

De visser schrijft zichzelf in op het inschrijvingsformulier. 

In of uitschrijven kan tot op de dag van de wedstrijd tot max 10.30 h -  okt/nov tot 9h 

Verwittigen kan aan,    Andre Proost op Gsm nr ; 0486.29.17.64  

                                          

De inleg per wedstrijd is  6 € + 1€ voor de netten . Okt/nov 7€ + 1 € netten 

Netten van de club, Net per net vullen vissen met de kop eerst, max  20 kg per net. 

Pinnen hiervoor zelf mee te brengen. 

De visser moet aanwezig zijn bij het wegen en hangt na het wegen zijn netten in de daartoe voorziene  

ruimte achter de kantine . ( A.U.B. achteraan beginnen ) 

Er wordt gevist in 3 sectoren. De winnaar van elke sector krijgt 1 punt,  2de 2 punten, enz…. 

Voor het eindklassement worden de 15 beste uitslagen opgeteld, bij gelijke stand telt het gewicht. 

Betwistingen van welke aard ook, worden door het K.V.L. bestuur beslecht. 

Wees sportief                                           Succes                                       Bestuur K.V.L. 

Alle informatie op site  www.kvl-niel.be en/of op de facebook van KVL 

Wedstrijdkalender  Donderdagcriterium  2022 

Maart:                              Donderdag    3 -10 -17 -24 -31  

April :                                Donderdag    7 -14 -21 -28 

Mei:                                  Donderdag    5 -12 -19 - Woensdag 25  

Juni:                                  Donderdag    2 -9 -16 -23 -30 

Juli:                                   Donderdag    7 -14 - Woensdag 20  - 28 

Augustus:                        Donderdag    4 -11 -18 -25 

September:                     Donderdag    1 -8 -15 -22    

 Marathon 29 september begint om 10.00u. Prijsuitreiking criterium tijdens de rust! 

In Oktober en november karpervissen op put 2 : 6 -13 -20 -27 okt., en 3 -10 -17 november  

                        

http://www.kvl-niel.be/

