
 

 

                        

                  WITVIS  WEDSTRIJDREGLEMENT  H.S.V. “ DE VOORN ” te NIEUWLEUSEN.  
 

 

 

1. Voor aanvang wedstrijd (ca.30 minuten) wordt het vastgestelde inleggeld betaald en wordt door  

      de deelnemer een plaatsnummer geloot dat gedurende de wedstrijd zijn/haar visplek is. 

      De verstrekte deelnemerskaart moet door de deelnemer voorzien worden van zijn/haar naam. 

 

2.   Bij onweer wordt de wedstrijd door de wedstrijdleiding gestaakt en er wordt géén uitslag gemaakt. 

 

3.   De maximale hengellengte tijdens de wedstrijden is vastgesteld op:  VRIJ .                    

 

4.   Het gebruik van een hengel, voorzien van enig opwindmechanisme, is toegestaan. 

Tijdens de wedstrijden is ook  het gebruik van een voerkorf toegestaan mits men de collega visser  

niet hindert  met  b.v.  zijwaartse worpen. 

 

5.   Het bewaren van de gevangen vis dient te geschieden in een ruim, niet metalen, leefnet. 

 

6.   Het optuigen en peilen voor het beginsignaal( 1
e
 signaal) is toegestaan 

      Dus  1
e
 signaal= Voeren en vissen! 

 

7.   Tijdens de wedstrijd mag er alleen licht bijgevoerd  worden. (Dus geen hard samengeknepen ballen etc.) 

                  Wel los voer en/ of maden etc.. 

 

8.   Het gebruik van de zogenaamde voerkatapult is verboden. 

 

9.   Het voeren en vissen met rode of anders gekleurde levende maden is ten strengste verboden. 

 

          10.   Men dient zich ook te houden aan de van overheidswege ingestelde beperkingen of vrijstellingen ten 

                  aanzien   van de aassoorten. Deze regels worden elk jaar opnieuw vastgesteld en vermeld in 

                  o.a. Het Visblad van “Sportvisserij Nederland”.  Zie ook www.sportvisserijnederland.nl 

            

          11.   Tijdens de wedstrijd wordt er gevist op het totale gewicht van alle vis, zowel maatse als ondermaatse, 

met uitzondering van  Snoek, Snoekbaars en Paling. 

   

          12.   De tijdens of net vóór het eindsignaal (tweede signaal) gehaakte vis telt mee voor het eindresultaat. 

 

          13.   Na het eindsignaal dient de deelnemer bij zijn/haar visplek te blijven, zodat de wedstrijdleiding de  

                  deelnemerskaart in kan nemen en de gevangen vis kan wegen en noteren. 

                        

          14.   De hengelaar heeft de plicht zijn/haar visplek schoon achter te laten en dus alle afval mee te nemen. 

 

          15.   Overtreding van bovengenoemde regels kan uitsluiting van de deelnemer, staande de wedstrijd of na afloop 

                  na bestuursoverleg, alsnog voor de wedstrijd waarin het plaatsvond tot gevolg hebben. 

 

          16.   In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de wedstrijdleiding voorlopig en tezamen met 

                  het bestuur definitief.  

 

           17.  De wedstrijdorganisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor diefstal en/of enigerlei schade/letsel, 

welke de deelnemer(ster) ondervindt voor/tijdens of na de wedstrijd.  

 

                  Het Bestuur.      April  2014. 


