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 Alle deelnemers worden geacht dit reglement te kennen en na te leven. 

 De visplaats (betonplaat) van de deelnemer wordt aangegeven door een nummer, dit nummer komt overeen 

met het nummer op de deelnemerskaart; 

 Bij koppels dient 1 visser op de betonplaat te zitten en de ander links of rechts van hem, maximaal 0,5 

meter tussen beide plekken in. 

 Het is verboden in het water te staan, vlonders of stellingen te gebruiken die de waterlijn overschrijden. 

 Er dient gevist te worden met 1 vaste hengel, voorzien van een dobber en een enkelvoudige haak; 

 De hengel mag de lengte van 11,5 meter niet overschrijden; 

 Optuigen en uitpeilen voor aanvang van de wedstrijd is toegestaan; 

 Het lood aan de lijn mag maximaal het draagvermogen van de dobber zijn; 

 De deelnemers mogen geen hulp van derden aanvaarden; 

 1
e
 signaal start wedstrijd, voeren is toegestaan, zwaar voeren mag tot uiterlijk 5 minuten na het 1

e
 signaal 

 2
e
 signaal einde wedstrijd de tijdens dit signaal gehaakte vis telt nog mee. 

 Bij onweer of extreem slechte weersomstandig heden wordt de wedstrijd afgeblazen, tot het moment dat 

het verantwoord is om verder te vissen, dit wordt aangegeven door een signaal; 

 Tijdens de wedstrijd is licht bijvoeren toegestaan, onder licht bijvoeren wordt verstaan datgene dat in 1 

hand in 1 beweging uit los lokvoer wordt gemaakt. Dit geldt ook voor de vulling van elke cup. 

 Er mag zich maar 1 hengel gelijktijdig boven het water bevinden. Cuppen mag dus niet plaatsvinden terwijl 

de van tuig voorziene hengel zich boven het water bevindt of visa versa; 

 Het voeren en / of vissen met verse de vase, gekleurde maden en imitatie aas is verboden; 

 Indien een deelnemer de wedstrijd verlaat voor het eindsignaal is het verboden om het hem resterende 

lokvoer en aas in het water te deponeren. 

 De tijdens de wedstrijd gevangen vis dient in een ruim leefnet bewaard te worden, het leefnet moet in het 

water blijven tot het moment van weging; 

 De ter weging aangeboden vis moet in levende staat verkeren; 

 Er wordt gevist op gewicht, de volgende soorten tellen niet mee: snoek, snoekbaars en paling. 

 Poging tot bedrog en / of misleiding, ook indien e.e.a. achteraf mocht blijken, evenals onsportief gedrag, 

kan diskwalificatie tot gevolg hebben. 

 Men dient alle rommel aan de waterkant zelf op te ruimen; 

 Laten we de waterkant schoon houden, neem ook rommel die bij aankomst al op de visplaats ligt mee. U 

kunt dit kwijt in de rolcontainer bij het clubhuis, alvast bedankt; 

 Hsv “Hoop Op Geluk” evenals de door haar bestuur aangewezen wedstrijdcommissie, kan niet 

aansprakelijk gesteld worden voor diefstallen, enigerlei schade of letsel die de deelnemer tijdens of in 

verband met enige hengelwedstrijd overkomen, dan wel schade aan eigendommen van deze door verlies of 

diefstal of op andere wijze; 

 In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de wedstrijdleiding; 

 

 

De organisatie wenst u veel succes en sportieve wedstrijden. 


