
Overzichtkalender van alle reeds vastgelegde bezettingen op de grote visvijver. 

Gelieve te controleren indien u wenst te vissen.
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1 woensdag vrijdag maandag woensdag zaterdag dinsdag donderdag

2 donderdag zaterdag dinsdag donderdag zondag woensdag vrijdag

3 vrijdag zondag woensdag vrijdag maandag donderdag zaterdag

4 zaterdag maandag donderdag zaterdag dinsdag vrijdag zondag

5 zondag dinsdag vrijdag zondag woensdag zaterdag maandag

6 maandag woensdag zaterdag maandag donderdag zondag dinsdag

7 dinsdag donderdag zondag dinsdag vrijdag maandag woensdag

8 woensdag vrijdag maandag woensdag zaterdag dinsdag donderdag

9 donderdag zaterdag dinsdag donderdag zondag woensdag vrijdag

10 vrijdag zondag woensdag vrijdag maandag donderdag zaterdag

11 zaterdag maandag donderdag zaterdag dinsdag vrijdag zondag

12 zondag dinsdag vrijdag zondag woensdag zaterdag maandag

13 maandag woensdag zaterdag maandag donderdag zondag dinsdag

14 dinsdag donderdag zondag dinsdag vrijdag maandag woensdag

15 woensdag vrijdag maandag woensdag zaterdag dinsdag donderdag

16 donderdag zaterdag dinsdag donderdag zondag woensdag vrijdag

17 vrijdag zondag woensdag vrijdag maandag donderdag zaterdag

18 zaterdag maandag donderdag zaterdag dinsdag vrijdag zondag

19 zondag dinsdag vrijdag zondag woensdag zaterdag maandag

20 maandag woensdag zaterdag maandag donderdag zondag dinsdag

21 dinsdag donderdag zondag dinsdag vrijdag maandag woensdag

22 woensdag vrijdag maandag woensdag zaterdag dinsdag donderdag

23 donderdag zaterdag dinsdag donderdag zondag woensdag vrijdag

24 vrijdag zondag woensdag vrijdag maandag donderdag zaterdag

25 zaterdag maandag donderdag zaterdag dinsdag vrijdag zondag

26 zondag dinsdag vrijdag zondag woensdag zaterdag maandag

27 maandag woensdag zaterdag maandag donderdag zondag dinsdag

28 dinsdag donderdag zondag dinsdag vrijdag maandag woensdag

29 woensdag vrijdag maandag woensdag zaterdag dinsdag donderdag

30 donderdag zaterdag dinsdag donderdag zondag woensdag vrijdag

31 zondag vrijdag maandag zaterdag

: Vaste sluitingsdag

zater- of zondag

zondag

vrij- of zaterdag

donderdag

… dag

: Andere verenigingen -  beperkt dagvisserij enkel en alleen in de kom!

Ongeacht wedstrijd of niet, niemand mag nog voederen, dit wegens het voeder reglement!                                           

Wij vragen iedereen zich hieraan te houden anders dient u direct te stoppen met vissen!

… dag

: VIJVER BEZET - GEEN VISSERIJ MOGELIJK

: namiddagwedstrijd - beperkt dagvisserij kan in de kom + vrije kanten na trekking nrs

: Clubwedstijden Het Windmoleke - beperkt dagvisserij kan enkel en alleen in de kom!

: Club VVW -  beperkt dagvisserij kan enkel en alleen in de kom!

: Club DWS -  beperkt dagvisserij kan enkel en alleen in de kom!

: open wedstrijden Het Windmoleke - beperkt dagvisserij in de kom + vrije kanten na trekking nrs

zater- of zondag

maandag


