
De Fortvissers Bornem 

28/07/2020 

 

Beste Fortvisser, 

 

Naar aanleiding van de verstrenging van de Covid-19 veiligheidsmaatregelen tijdens de nationale 

veiligheidsraad van 27/07/2020 en de bijkomende maatregelen voor de provincie Antwwerpen gelden 

volgende regels. 

 

Geldende regels van 29 juli 2020. 

 

Algemene veiligheidsmaatregelen: 

In de tent of café De Waterlander: 

Handen ontsmetten bij betreden van de tent of café de Waterlander. (handgel aanwezig) 

Mondmasker verplicht tijdens verplaatsing naar je tafel, toilet of uitgang. 

Het nemen van een consumatie moet zittend gebeuren. Rondlopen niet toegestaan. 

Je eigen bubbel bestaat max uit 5 personen bovenop je gezin voor de volgende 4 weken, hou hier rekening 

mee.  

1,5 m afstand blijft de regel indien deze afstand niet kan gerespecteerd worden mondmasker verplicht. 

Tijdens betaling/prijsuitreiking, mondmasker verplicht indien geen plexi afscherming aan de inschrijftafel 

aanwezig is. 

De tafels staan opgesteld conform de Covid-19 richtlijnen voor de horeca. 

Er wordt een avondklok ingesteld van 23.30u tot 06.00u en cafe gesloten vanaf 23u 

De contactgegevens van de deelnemers aan viswedstrijden zullen gebruikt worden voor contacttracing 

indien hierom gevraagd wordt. (café de waterlander zal deze ook 14 dagen bijhouden) 

Aan het water: 

Gebruik je eigen materiaal. 

Mondmasker verpicht vanaf je je op de openbare weg begeeft – dus ook bij laden en lossen van visgerief en 

verplaatsing naar de kantine. 

Mondmaskers verplicht voor iedereen tijdens de weging. 

Vraag bezoekers om op een veilige afstand te blijven. 

 

Inschrijvingen: 

 

Betaling en trekking van de visplaats: 

In de tent achter de Waterlander (deze wordt voorbehouden voor de Fortvissers Bornem) 

Betaling bij voorkeur met gepast geld. 

 

De wedstrijd: 

Het normale fortvissers regelement is van toepassing, met de in acht name van de bovenvermelde 

‘Algemene veiligheidsmaatregelen’. 

 

De prijsuitreiking: 

Deelnemers welke in de prijzen vallen kunnen hun prijs zelf in ontvangst komen nemen aan de 

inschrijvingstafel met in acht name van de bovenvermelde ‘Algemene veiligheidsmaatregelen’. 

 

Op volgende pagina vinden jullie de gewijzigde kalender tot eind 2020. 

De koppelwedstrijd van 9 aug wordt een enkele onder ons wedstrijd. 

De nachtwedstrijd van 22 aug wordt afgelast en vervangen door een ‘onder ons” op zondag 23 aug 
 

Goede vangst, hou het veilig voor je zelf en je medemens.  

 

Het Bestuur, NV Fort van Bornem nv, Café De Waterlander 

 

 



De Fortvissers Bornem 

28/07/2020 

 

 

 

 

Kalender 2020: 

 
1/08/2020 Zaterdag Eigenplaats enkel 

2/08/2020 Zondag geen wedstrijd 

5/08/2020 Woensdag Woensdag wedstrijd leden 

9/08/2020 Zondag Onder ons 

12/08/2020 Woensdag Woensdag wedstrijd leden 

15/08/2020 Zaterdag Feeder leden straat 4 

16/08/2020 Zondag Onder ons  

19/08/2020 Woensdag Woensdag wedstrijd leden 

23/08/2020 Zondag Onder ons  

26/08/2020 Woensdag Woensdag wedstrijd leden 

29/08/2020 Zaterdag Op verplaatsing: VWV koppel 

30/08/2020 Zondag Eigen plaats enkel of VWV 

2/09/2020 Woensdag Woensdag wedstrijd leden 

6/09/2020 Zondag Onder ons: Iedereen prijs 

9/09/2020 Woensdag Woensdag wedstrijd leden 

13/09/2020 Zondag Koppel getrokken maat L/R  

16/09/2020 Woensdag Woensdag wedstrijd leden 

19/09/2020 Zaterdag Eigenplaats koppel 

20/09/2020 Zondag 33 jaar Fort Bornem 

23/09/2020 Woensdag Woensdag wedstrijd leden 

26/09/2020 Zaterdag Feeder leden straat 5 

27/09/2020 Zondag Sluitings wedstrijd 

30/09/2020 Woensdag Woensdag wedstrijd leden 

4/10/2020 Zondag Herfst wedstrijd 

7/10/2020 Woensdag Woensdag wedstrijd leden 

11/10/2020 Zondag Herfst wedstrijd 

14/10/2020 Woensdag Woensdag wedstrijd leden 

18/10/2020 Zondag Herfst wedstrijd 

21/10/2020 Woensdag Woensdag wedstrijd leden 

25/10/2020 Zondag Herfst wedstrijd 

28/10/2020 Woensdag Woensdag wedstrijd leden 

1/11/2020 Zondag Feeder Criterium Leden 

8/11/2020 Zondag Feeder Criterium Leden 

11/11/2020 Woensdag Snoekwedstrijd Leden 

15/11/2020 Zondag Feeder Criterium Leden 

22/11/2020 Zondag Feeder Criterium Leden 

29/11/2020 Zondag Feeder Criterium Leden 

10/10/2020 Zaterdag Ledenfeest AFGELAST 

13/11/2020 Vrijdag Algemene vergadering 

 


