
De Fortvissers Bornem 

16/10/2020 

 

Beste Fortvisser, 

 

 

Geldende regels vanaf 18 oktober 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. 

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 aanwezig is. 

De tafels staan opgesteld conform de Covid-19 richtlijnen voor de horeca – niet verplaatsen aub. 

Je eigen bubbel: volgens de richtlijnen in het van toepassing zijnde ministrieel besluit. 

Sluitingsuur conform de richtlijnen voor de horeca. 

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

indien hierom gevraagd wordt. (café de waterlander zal deze ook 4 weken bijhouden) 

Aan het water: 

Gebruik je eigen materiaal. 

Mondmaskers verplicht voor iedereen tijdens de weging. 

Vraag bezoekers om op een veilige afstand te blijven. 

Tijdens verplaatsingen op de openbare weg (laden lossen, tijdens pauze) gelden de richtlijnen in het van 

toepassing zijnde ministrieel besluit. 

Verplaatsingen op het Fortdomein conform de “Covid-19 maatregelen op Fort Bornem”. (zie website) 

 

Inschrijvingen: 

 

Betaling en trekking van de visplaats: 

Indien horeca/tent open: 

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

Betaling bij voorkeur met gepast geld. 

Indien horeca/tent gesloten en viswedstrijden mogen doorgaan: 

Voorinschrijven verplicht bij Pierre De Smedt 0477573521 tot de dag van de wedstrijd 10.30u.  

Nummer trekken op de parking. Mondmasker verplicht en 1.5m afstand behouden.  

Begeef je onmiddelijk naar je plaats nadat je je nr in ontvangst hebt genomen. 

Aanvang inschrijving en nr trekking: 

- namiddagwedstrijden van 11.40u tot 12.00u - aanvang wedstrijd 13u – eind wedstrijd 18u – geen pauze 

- feederwedstrijden van 9.45 tot 10.00u – aanvang wedstrijd 11u – eind wedstrijd 17u – geen pauze 

- dagwedstrijden: afspreken zullen tijdig gecommuniceerd worden 

 

De wedstrijd: 

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

‘Algemene veiligheidsmaatregelen’. 

 

De prijsuitreiking: 

Het bestuur zal de prijzen persoonlijk overhandigen conform de veiligheidsmaatregelen.  

 

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

 

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


