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REGLEMENT & BEPALINGEN 

 U dient altijd een geldige vispas van het desbetreffende jaar te kunnen 

tonen. En dient lid te zijn van ’t wachtertje. 

 Het toegestane aantal hengels per koppel bedraagt 4 hengels, dus 2 

per visser.  

 Toegestaan voer bestaat uit; goed gekookte en geweekte partikels, 

deze worden voor aanvang van de wedstrijd gecontroleerd door de 

wedstrijdorganisatie. Verder zijn boilies & pellets toegestaan.  

LET OP! MAXIMAAL AANTAL KG VOER BEDRAAGT 10 KG PER 

WEDSTRIJD PER KOPPEL (5 KG P.P.) DAARNAAST ZIJN AARDAPPELEN 

VERBODEN ALS VOER!   

 De afstand van elkaar verschilt nogal, dit komt door de vorm van de 

vijver. Er is uiteraard genoeg ruimte om verschillende dingen te 

proberen met 4 hengels.  

 Haken met weerhaak zijn toegestane haken, loodgewicht maximaal 

150 gram. Visvriendelijke systemen gebruiken. Leaders toegestaan. 

GEVLOCHTEN HOOFDLIJN IS TEN STRENGSTE VERBODEN!           
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 Iedereen is verplicht een onthaakmat bij zich te hebben. Per persoon 1 

schepnet. Minimaal 1 bewaarzak per ste, om de vis even te bewaren 

tot de marshalls de vis komen wegen en meten. Vis wordt daarna 

direct terug gezet. 

IN ALLE ANDERE SITUATIES IS HET BEWAREN VAN VIS TEN STRENGSTE 

VERBODEN!  

 Iedereen is verplicht een toilet emmer bij zich te hebben en dient zijn 

stek schoon achter te laten.   

 Aluminium boten zijn niet toegestaan. Opblaas boten en Radiografisch 

bestuurbare voerboten met dieptemeting zijn toegestaan.  

 Er worden 4 wedstrijden gevist van elk 40 uur.  

Men start Vrijdag’s om 18:00 uur en eindigt Zondag’s om 12:00 uur. Bij 

aanvang van de wedstrijd wordt er geloot en daarmee wordt de 

stekkeuze bepaald. Bij de loting krijg je ook het telefoon nummer van 

jou zone-marshall, die je kunt bellen zodra je een vis hebt geland. De 

marshall komt de vis dan wegen en fotograferen. De marshall vult ook 

de lijst in met het aantal kilo en telt deze dan in het systeem op. De vis 

die telt zijn de Schubkarper, Spiegelkarper, Kruiskarper & Graskarper 

 Een dril die begonnen is vóór zondag eind van de wedstrijd telt nog 

mee voor de uitslag. 
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 Overtreding van dit reglement kan leiden tot diskwalificatie of een 

straf bepaald door de wedstrijdcommissie en de wedstrijdcontroleur. 

 Het is verboden de kant/oever te beschadigen, de stek dient zo 

natuurlijk mogelijk te blijven. Verandering aan de stekken zoals het 

afknippen van de oeverbeplanting e.d. dient altijd in overleg te gaan 

met de wedstrijdcontroleur. 

 Gelieve de nachtrust van iedereen te respecteren, vanaf 22:00 uur 
vragen wij dan ook om het geluidsniveau tot het minimum te 
beperken, om overlast te vermijden. Voel u als deelnemer dus ook 
verantwoordelijk voor uw bezoekers. Zoniet riskeert u zelf als 
deelnemend koppel een sanctie van de wedstrijdleiding. 

 U dient te allen tijde de aanwijzingen van de wedstrijdcontroleur, 

marshalls en wedstrijdcommissie op te volgen. 

 Grof taalgebruik, overmatig alcoholgebruik (beschonken aan de 

waterkant) en drugs zijn verboden. Wanneer deze zaken toch worden 

geconstateerd kan dit diskwalificatie betekenen. 

 Radio of andere geluidsdragers zijn toegestaan, mits gebruikt op een 

aanvaardbaar volume.  

 In alle gevallen dat dit reglement niet volstaat, beslist de 

wedstrijdcommissie i.s.m. de wedstrijdcontroleur. 

 

Wij wensen U allen een goede sportieve wedstrijd aan ons prachtige 

verenigingswater te Klundert! 
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DATA WEDSTRIJDEN 

 

1       Datum:  vrijdag 20-05-2016 t/m zondag 22-5-2016          Aanvang:  18:00 uur          

Start wedstrijd: 20:00 uur          Einde wedstrijd: 12:00 uur, prijsuitreiking 14:30 uur  

2      Datum:  vrijdag 29-07-2016 t/m zondag 31-07-2016          Aanvang:  18:00 uur          

Start wedstrijd: 20:00 uur          Einde wedstrijd: 12:00 uur, prijsuitreiking 14:30 uur  

3 Datum:  vrijdag 23-09-2016 t/m zondag 25-09-2016 Aanvang:  18:00 uur Start 

wedstrijd: 20:00 uur Einde wedstrijd: 12:00 uur, prijsuitreiking 14:30 uur  
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STEKKEN 

Er zijn 7  

2persoons 

stekken 

beschikbaar stek 

1,3,4,5,6,7 en 8  

En er zijn 2  

1persoons 

stekken 

beschikbaar stek 

2 en 9  

1 persoons 

stekken mogen 

een niet visser bij 

hebben. 
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KOSTEN 

Kosten voor deelname zijn €20,- p.p. per wedstrijd en de gelden komen volledig ten 

goede van de prijzenpot en vereniging. 

 Inschrijven* kan vanaf 4 weken voor aanvang wedstrijd per email naar karper-t-

wachtertje@hotmail.com  

 *kinderen onder de 18 jaar vissen onder begeleiding of met schriftelijke 

toestemming van de ouders 

 2 weken voor iedere de wedstrijd moet het inschrijf geld betaald zijn 

 Bij inschrijving aan geven of je voorkeur uitgaat naar een 1 persoons stek of 2 

persoons stek 

 Alleen bij aantoonbare hindering word het inschrijfgeld teruggestort  

 Inschrijfgeld mag over gemaakt worden aan de vereniging op rekeningnummer:  

NL25RABO0126020647  

t.a.v.  KHSV t wachtertje  

 o.v.v. Karperwedstrijd en datum 

 Na einde van een wedstrijd, opent de nieuwe inschrijving voor de eerstvolgende 

wedstijd 
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