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                     HENGELSPORTVERENIGING 

“HOOP OP GELUK” 

 

Competitiereglement: Vaste Stok 2023 
Gewijzigd is vetgedrukt 

 

 

Artikel 1:  Algemeen 

Alle deelnemers aan de competitie of aan een enkele wedstrijd uit de competitiereeks worden geacht dit 

reglement te kennen en na te leven. 

 

Artikel 2: Inschrijving 

a. Inschrijven in de competitie of een enkele wedstrijd ervan, is alleen mogelijk voor leden van de vereniging; 

b. Inschrijven kan uiterlijk tot 1 week voor de eerste wedstrijd uit de competitiereeks, uitsluitend via email; 

c. Inschrijven voor een vrije wedstrijd uitsluitend via mail tot uiterlijk 21.00 uur op de donderdag voor de 

wedstrijd;  

d. Afmelden voor een enkele wedstrijd kan bij de wedstrijdleiding, tot de donderdagavond voor de 

betreffende wedstrijd uiterlijk 21:00 uur. 

 

Artikel 3:  Competitie- en wedstrijdduur 

a. De wedstrijddata worden tevoren via de verenigingswebsite en het verenigingsblad kenbaar gemaakt; 

b. Ad hoc wijzigingen in data en aanvangstijdstippen worden via de verenigingswebsite bekendgemaakt; 

c. De zomercompetitie bestaat uit 12 wedstrijden en kent 4 afval wedstrijden; 

d. De wedstrijdduur bedraagt 5 uren en 15 minuten, met een pauze van 15 minuten. 

 

Artikel 4:  Loting en visplaats 

a. De loting vind plaats d.m.v. een zgn. vrije loting. Iedere wedstrijd loot men dus een plaatsnummer als 

zijnde een open wedstrijd. Er wordt gevist in 3 vakken. Bij deelname van dagdeelnemers worden deze 

evenredig over de 3 vakken verdeeld. Bij 6 deelnemers komen er in alle vakken dus 2 dagdeelnemers, 

bij 4 dagdeelnemers komen er in ieder vak eentje de vierde dagdeelnemer komt dan weer in A enz. 

b. De visplaats van de deelnemer wordt aangegeven door een nummer; 

c. Het is de deelnemer verboden verder dan 1 meter links of rechts van zijn plaatsnummer plaats te nemen; 

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

 

Artikel 5:  Hengellengte en wedstrijdverloop 

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

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

c. Optuigen en uitpeilen voor aanvang van de wedstrijd is toegestaan; 

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

e. De deelnemers mogen geen hulp van derden aanvaarden; 

f. Invaliden mogen, indien hun handicap dit noodzakelijk maakt zich laten helpen bij het landen van de vis; 

g. De wedstrijd start bij het 1e signaal. 

h. Voeren is toegestaan na het eerste signaal; 

i. Zwaar voeren mag tot uiterlijk 5 minuten na het 1e signaal. 

j. 2e signaal is Pauze; 

k. 3e signaal start 2e deel wedstrijd 

l. 4e signaal einde wedstrijd de tijdens dit signaal gehaakte vis telt nog mee. 

m. Tijdens de wedstrijd en in de pauze 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. 

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

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

o. Het voeren en / of vissen met verse de vase en gekleurde maden is verboden; 

p. Indien een deelnemer de wedstrijd verlaat voor het eindsignaal is het hem op straffe van diskwalificatie en 

uitsluiting van deelname aan losse wedstrijden verboden om het hem resterende lokvoer en aas in het water 

te deponeren. 
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Artikel 6:   Wegen van vangst en afsluiting van de wedstrijd 

a. 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; 

b. De ter weging aangeboden vis moet in levende staat verkeren; 

c. Op straffe van diskwalificatie en uitsluiting tot deelname aan losse wedstrijden, mag bij het voortijdig 

verlaten van een wedstrijd de tot dan gevangen vis niet teruggezet worden, eerder dan na het wegen; 

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

 

Artikel 7  Onvoorziene omstandigheden 

a. 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; 

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

kan diskwalificatie en uitsluiting van deelname aan losse wedstrijden tot gevolg hebben. 

 

Artikel 8  Wedstrijd -en competitie uitslagen 

a. De daguitslag van elke wedstrijd vindt aansluitend plaats in het clubhuis van de vereniging of op een 

tevoren aangekondigde andere plaats; 

b. Deelnemers die alleen een enkele wedstrijd mee vissen kunnen alleen meedingen voor de dagprijzen; 

c. Het dagklassement wordt per vak opgemaakt op basis van gewicht; 

d. Deelnemers die alleen een enkele wedstrijd mee vissen worden voor het opmaken van het 

competitieklassement uit de daguitslag verwijdert; 

e. De puntentelling voor het competitieklassement is per wedstrijd en per vak als volgt: de nummer 1 krijgt 1 

punt, de nummer 2 krijgt 2 punten enz. Bij gelijk eindigend aantal punten, aan het einde van de competitie, 

beslist het hoogste gewicht na aftrek van de afvalwedstrijden; 

f. Competitiedeelnemers die zich op tijd voor een wedstrijd afmelden krijgen 20 punten voor die wedstrijd; 

g. Competitiedeelnemers die zich niet afmelden worden voor de volgende wedstrijd gediskwalificeerd. 

h. Deelnemers die na het ontvangen van een uitnodiging voor de prijs uitreiking van de competitie, niet laten 

weten of ze wel/niet komen verliezen het recht op een prijs; 

e. Het afhalen van de gewonnen prijzen dient door de winnaar zelf te geschieden. Niet afgehaalde prijzen 

vervallen automatisch aan de organisatie, uitzondering is als de deelnemer bij de loting aangeeft dat hij/zij 

niet aanwezig kan zijn bij de prijsuitreiking. 

 

Artikel 9  Slotverklaring 

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

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

U kunt dit kwijt bij het clubhuis, alvast bedankt; 

c. 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; 

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

e. Arbitrage bij geschillen over de uitslag of beslissingen van de wedstrijdleiding zijn mogelijk door binnen 

een week na bekendmaking van de betreffende dag uitslag schriftelijk gemotiveerd een verzoek in te 

dienen bij het bestuur van de vereniging.  

 

 

 

 

 

 

De organisatie wenst u veel succes en sportieve wedstrijden. 


