
 

MAVER SPRING CLASSIC 

Hoofdprijs € 1.000,00 
Het deelnemersveld is volledig vol! 

 

Op 20 maart en 27 maart a.s. zal op de Berenkuil ( Snakelake) de 
kwalificatie gevist worden om deelname aan de finale op 17 april te 

behalen. 

 

Hieronder vindt u alle details, 

 

• De kosten voor deelname bedragen éénmalig € 40,00, betaling bij 
inschrijving ter plekke. Bent U ingeschreven maar niet uiterlijk 12 
maart afgemeld en komt U niet dan verwachten we de bijdrage 
alsnog te ontvangen. 

• Gevist wordt naar de licht aangepaste regels van de vijver! Het is op 
alle drie de dagen mogelijk mee te dingen naar de Gouden stek, mits 
de winnaar op de vooraf gelote stek deelneemt a € 1,00 wint hij of zij 
de jackpot volgens de geldende regels van de vijver! 

• De tijden voor beide selectie wedstrijden op 20 en 27 maart; 
08.00 uur Zaal open, Locatie Restaurant de Berenkuil Putten 
Aanmelden, betaling en loten kan direct na betaling. 
LET OP!  Deelnemers mogen pas na dat de organisatie dit aangeeft 
naar het water! 
08.45 uur einde aanmelden en loten.  
Korte opening en dan naar het water om op te bouwen. 
Vissen van 10.30 uur tot 15.30 uur aansluitend weging. 



Aansluitend maken we de uitslag en dus de geplaatsten bekend, zij 
krijgen een finale ticket. 
 

 

DE FINALE, 

 

• Het reglement is ongewijzigd. 
• Aanmelden op vertoon van het finale ticket wat niet overdraagbaar 

is en het loten start om 07.30 uur 
• 08.15 uur einde aanmelden en loten.  
• Korte opening en dan naar het water om op te bouwen. 
• Vissen van 10.00 uur tot 15.00 uur aansluitend weging. 
• Aansluitend volgt in het Restaurant de Berenkuil de prijsuitreiking. 
• Alle prijzen zijn geldprijzen en komen voort uit sponsoring en inleg 

minus kosten vijver. 

 

Deelname betekend dat U instemt met het recht tot publicatie van beeld 
en tekst materiaal voor publiciteit doeleinden. 

Deelname geschied op eigen verantwoording. 

Daar waarin de reglementen niet voorzien beslist de vooraf bekend te 
stellen wedstrijdleiding. 

 

Mocht U vragen hebben dan kunt U mailen naar,  jvdbovenkamp@evezet.nl  

Volg berichtgeving vanaf begin maart op onze website www.evezet.nl of de 
websites van  www.deberenkuil.com   www.matchfishing.nl   en of 
www.witvisser.nl  

 

Ook op facebook volgen mogelijke updates  maver benelux,  evezet 
vislokvoeders,  de berenkuil, matchfishing en de witvisser. 

 

 

 

 



 

Het Reglement; 

 

• Er wordt weerhaak loos gevist. Maximale haakmaat: 10  

• Gevlochten lijn, niet toegestaan.  

• Alle vormen van kunstaas zijn verboden. Zoals bijvoorbeeld kunstmaden, -mais en –pellets. Ook alle 
vormen van vlees, zoals hondenvoer of kattenvoer, zijn verboden. Gebruik van boterzuur is niet 
toegestaan.  

• Verder geen beperkingen voor het haak-aas.  

• Alleen door de Berenkuil ter beschikking gestelde voerpellets mogen worden gebruikt. Deze pellets 
zijn verkrijgbaar uit de automaat in de Lodge. 

• Grondvoer is alleen toegestaan om te “cuppen”. Dus niet werpen! 

• Alle schep- en leefnetten dienen fijnmazig te zijn. 

 • Droog je schep- of leefnet voor aanvang van het vissen. Leg het tijdens het opbouwen van je stek 
achter je te drogen. Een kwartier voor aanvang van een wedstrijd mag je leefnet te water. ( Dit om 
verspreiding van het KHV-virus te voorkomen)  

• Men vist alleen op vooraf gelote met uw nummer aangeduide visplaatsen. Tot max 5 meter links en 
rechts van de stek is margin vissen aan de eigen oever toegestaan. Hinderen van de directe buren is 
niet toegestaan. 

• Elastiek is verplicht bij de vaste stok.  

• U dient uw plek schoon en opgeruimd achter te laten. Bij het verlaten van het SnakeLake treft u 
afvalbakken aan.  

• Er zal regelmatig op naleving van de regels worden gecontroleerd. Bij overtreding wordt u verzocht 
ons terrein te verlaten. De wedstrijdleiding ziet hierop toe, bij een overtreding volgt een gele kaart bij 
herhaling een rode en dus diskwalificatie. 

• Maximale inhoud van het leefnet mag nooit meer dan 25 kg zijn. Bij overschrijding vervalt het 
gewicht van dit hele net! 

• Laat de vis met het schepnet in je leefnet zakken. Bij kleine witvis is tillen zonder schepnet oké 
maar dan telt de gevangen vis niet, deze mag dus niet in het net!   

• Ga voorzichtig met de vissen om, tijdens het vissen en tijdens de weging. 

Allen de wedstrijdleiding, weegploeg en deelnemers hebben toegang tot het parkoers. Pers alleen in 
overleg met de wedstrijd leiding. 

 


