
 

 

                   H.S.V. DE VOORN  NIEUWLEUSEN.                                     
WEDSTRIJDREGLEMENT ROOFVISSEN  

1. Deelnemers zijn zij, die na betaling van het verschuldigde inschrijfgeld (€ 3,00),                                   
zich op de afgesproken plaats en tijd hebben gemeld. Zij zijn gehouden aan de  hierna 
volgende bepalingen.  

 2. Deelnemers dienen in het bezit te zijn van:                                                                               
a. Op hun naam gestelde vereiste vergunning/bescheiden.                                                                                                                       
b. Een deugdelijk landingsnet en deugdelijk onthakingsgereedschap                                                     
3. Er wordt uitgegaan van sportief gedrag, vrij vissen - en elkaar laten vissen - binnen het 
vastgestelde / afgesproken watergedeelte.  
4. Het is enkel  toegestaan te vissen met één hengel - al of niet voorzien van een 
opwindmechanisme - met alle wettelijk toegestane aassoorten. Eventuele wettelijke bepalingen 
en die van de vergunning(en) dienen  hierbij in acht te worden genomen. 
5. Alle gevangen roofvis, zijnde met name snoek, snoekbaars, roofblei en baars, tellen mee 
voor de totale score. 
Er wordt uitsluitend gevist - en gemeten - naar lengte waarbij, zowel maatse als ondermaatse 
vis meetelt. Echter voor  roofblei en baars is door de ledenvergadering  een miniummaat 
vastgesteld van 22 centimeter. Plaats 1 -50 pnt. Plaats 2 -48 pnt. Plaats3 -46 pnt etc.                                                                                                 
Alle gevangen vis dient zorgvuldig te worden behandeld.                                                                                                                                                                          
6. Indien een deelnemer alle wedstrijden heeft gevist en gevangen, wordt de wedstrijd met de 
minste score in mindering gebracht. De grootste gevangen vis blijft dan wel meedingen voor de 
daaraan verbonden prijs. 

7. Opmeten en fotograferen van de vissen 

Gevangen vissen welke in aanmerking komen voor de einduitslag dienen gefotografeerd te 

worden op het door de organisatie verstrekte meetlint. Is een vis niet gefotografeerd op het 

verstrekte meetlint dan telt de vis niet mee in de einduitslag. 

Op de foto moet de gehele vis op het meetlint zichtbaar zijn, waarbij de bek duidelijk tegen 

de nul aan ligt. Het is niet toegestaan de staart samen te knijpen, of op andere wijze vast te 

houden, zodat de vis groter lijkt. 

Is op de foto niet duidelijk zichtbaar wat de exacte lengte is van de vis, ook niet na het 

inzoomen, dan telt de vis niet mee in de uitslag.  

De lengte van de gevangen en gefotografeerde vissen worden in hele centimeters genoteerd 

op de scorekaart. Afronding vanaf 0,5 cm naar boven. 

Deelnemers moeten zelf zorg dragen voor een camera of een mobiel met camerafunctie 

incl. een functie voor het inzoomen. 
 
8. Het is toegestaan elkaar hulp te bieden bij het landen van een gehaakte vis.  
9. De, tijdens of net voor het bepaalde einde der wedstrijd, gehaakte vis telt mee voor het 
eindresultaat 
10. Het niet nakomen van bovenstaande voorwaarden heeft uitsluiting van 

de uitslag voor die wedstrijd waarin het voorkomt tot gevolg terwijl een uitsluitingswedstrijd 
tevens wordt opgeteld bij de mindering in punt 6. 
11. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de wedstrijdleiding     voorlopig, en 
te samen met het bestuur definitief.                                                                                                        
12. De wedstrijdorganisatie, noch H.S.V.” De Voorn”, kan niet aansprakelijk gesteld worden na 
de wedstrijd.voor diefstal en/of enigerlei schade/letsel, welke de deelnemer(ster) ondervindt 
voor/tijdens of na de wedstrijd. 
 

Vastgesteld door bestuur HSV De Voorn , Nieuwleusen, 1 September 2018.                                                             

Hiermede komen vorige bepalingen te vervallen. 

  



 

 

 


