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1. Er mag worden gevist met een werphengel, of een hengel met dobber, waarbij het vissen met 
een wegdrijvende dobber(gepen) is verboden. Er mag ten hoogste worden gevist met drie 
haken. Het is toegestaan een van aas voorziene reserve lijn gereed te leggen. Het gereed 
hebben van een reservehengel is toegestaan mits deze niet is voorzien van een beaasde 
onderlijn. 

 
2. Er mag worden gevist met het volgende aas: zeepieren(leeglopers), mestpieren en 

regenwormen. Alle andere aas is verboden. 
  
3. Ieder vist vanaf de plaats welke hem bij loting wordt toegewezen. Het op verzoek van de 

deelnemers bij elkaar plaatsen van deelnemers is ter beoordeling aan het bestuur en geschiedt 
op een onderlinge afstand van minimaal twee plaatsen. De onderlinge afstand tussen de 
deelnemers moet minimaal vijf meter bedragen. Pieren, strekdammen, palen  e.d. moeten 
vermeden worden. 

 
4. Het inwerpen dient te geschieden vanaf het droge. In het water gaan is hoe dan ook verboden. 

Eveneens verboden is vissen vanaf pieren en brekers. Het toepassen van de zogenaamde 
penduleworp is bij het inwerpen niet toegestaan. 

 
5. De wedstrijd gaat te allen tijde door. De wedstrijd kan echter worden ingekort indien het weer 

en/of de veiligheid van de deelnemers dit wenselijk maakt. Inleggelden worden niet terugbetaald. 
 
6. Alleen vis gevangen aan de eigen uitrusting telt mee. Vis welke is aangehaakt aan afgeworpen, 

en weer opgeviste lijnen dient te allen tijde teruggezet te worden. Aangehaakte dode vis telt niet 
mee. Wanneer een vis door 2 of meerdere deelnemers in de bek is aangehaakt telt voor ieder 
van de betrokken deelnemers deze vis volledig voor de puntentelling. Bij het eindsignaal moet 
elke deelnemer zijn lijn onmiddellijk uit het water halen. De op dat ogenblik aangehaakte vis telt 
mee voor de puntentelling. 

 
7. Alle gevangen vis wordt door de deelnemer ter controle aangeboden aan de controleur. 

De controleur meet de gevangen vis met behulp van een door de vereniging verstrekte meetlat. 
De aldus vastgestelde lengte van de vis wordt afgerond op hele centimeters naar boven. 
Voorbeeld: 20,2 cm wordt 21 cm. 
De controleur schrijft de lengte van de gevangen vis op de deelnemerskaart. De deelnemer dient 
er zelf op toe te zien dat zowel de meting als de notering van de lengte op de deelnemerskaart 
juist gebeuren. Voor alle soorten vis geldt een minimum maat van 10 centimeter. De controleur is 
gerechtigd de bovenmaatse vis mee te nemen voor consumptie. De vis moet door hem op 
zodanige wijze worden bewaard dat deelnemers niet in de verleiding komen deze te “lenen”. 
Indien de controleur de vis niet wenst ziet hij er op toe dat deze wordt teruggezet in het viswater. 
 

8. Bij geschillen tussen de controleur en de deelnemer omtrent de lengte van een vis beslist de 
wedstrijdleider. 
 

9 Vis kleiner dan 10 cm telt niet mee en moet direct, eventueel na meting door de controleur, 
worden terug gezet in het viswater. Bij juniorleden tellen vissen beneden de 10 cm tijdens de 
wedstrijden wel voor 1 punt. Deze punten worden alleen meegeteld voor de onderlinge junioren 
uitslag van de wedstrijd. 

 
10 Om de wedstrijd mee te laten tellen voor de uitslag dient minimaal 2/3 van de wedstrijdtijd te 

worden gevist.  
 
11. Bij een gelijke lengte aan vis beslist het aantal vissen die zijn gevangen, is dit ook gelijk dan 

beslist de grootste vis. Is dit eveneens gelijk dan beslist het lot welke deelnemer voorgaat bij het 
kiezen van een prijs. 
Voor het aantal punten dat telt voor het kampioenschap geldt dat bij gelijke lengte een gelijk 
aantal punten wordt toegekend voor het klassement. 
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12 De deelnemer deelt bij voorkeur bij inschrijving voor de wedstrijd, doch uiterlijk aan het einde van 
de wedstrijd mede, als hij niet aanwezig kan zijn bij de prijsuitreiking en geeft dan eveneens de 
naam van zijn vervanger op die een prijs voor hem pakt. Prijzen welke niet op basis van 
gevangen vis kunnen worden uitgereikt worden verloot onder de persoonlijk bij de prijsuitreiking 
aanwezige niet prijswinnaars. 

 
13. De deelnemer die na afloop van de wedstrijd de grootste lengte aan vis heeft gevangen is 

winnaar en krijgt 1 punt toegekend voor het algemeen klassement. 
De deelnemer die de op een na grootste lengte aan vis heeft gevangen is tweede en krijgt 2 
punten, enz., enz.. Er is een afzonderlijk klassement voor heren, dames en junioren. Om voor 
een kampioenschap in aanmerking te komen moet de deelnemer minimaal aan 6 wedstrijden 
deelnemen. De zes best geklasseerde wedstrijden worden in de telling voor het kampioenschap 
opgenomen. Bij een gelijk aantal punten in het eindklassement wordt eerst gekeken naar het 
hoogst aantal centimeters en als dat ook gelijk is naar het aantal vissen, in de meegetelde 
wedstrijden. 

 
14. Het inleggeld wordt jaarlijks in de begroting vastgesteld. Voor de wedstrijden worden prijzen 

beschikbaar gesteld, waarbij wordt uitgegaan van één prijs op de drie deelnemers. Het 
prijzenbedrag voor een wedstrijd wordt jaarlijks middels de begroting vastgesteld. 

 
15. Het begin- en eindsignaal voor een wedstrijd wordt door middel van doelmatige middelen 

gegeven door of namens het bestuur gegeven. 
 
16. Behalve aan de voor hengelsport gehandicapten, te bepalen in overleg met de wedstrijdleider, is 

hulp van derden niet toegestaan. 
 
17. Het is verboden vis te verminken(o.a. breken) om zodoende meer lengte te krijgen. 
 
18. Het is verboden verontreinigingen zoals haken, blik, papier en plastic op de wedstrijdterreinen 

achter te laten. 
 
19. Het bestuur, noch de vereniging is aansprakelijk voor diefstal, ongevallen en beschadigingen. 

Ook niet voor beschadigingen aan dijken, afrasteringen en taluds. 
 
20. Overtreding van dit reglement kan worden gestraft volgens de in het huishoudelijk reglement 

gestelde regels. 
 
21. Voor geschillen betreffende de wedstrijd en/of uitslag van een wedstrijd is dit reglement van 

toepassing en wordt door het bestuur beslist. Beroep tegen deze beslissing is niet mogelijk. 
 
22. Voor geschillen betrekking hebbende op het kampioenschap is dit reglement van toepassing en 

wordt beslist door het bestuur. Beroep tegen deze beslissing is mogelijk en kan worden 
ingediend bij het bestuur. 

 
23 In alle voorvallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het bestuur. 
 
24 Elke deelnemer wordt geacht met de inhoud van dit reglement op de hoogte te zijn en er zich 

aan te onderwerpen. 


