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Deze wedstrijdregels zijn van toepassing op alle door KHSV `t Wachtertje  
roofviswedstrijden. 

Deelname en aanmelding 

 Deelnemers kunnen zich als team (2-tal) of individueel inschrijven 
voor deelname aan de wedstrijden  

 Deelname is vanaf 14 jaar of ouder. Deelnemers tot 14 jaar dienen te 
vissen onder ouderlijk toezicht welke door de deelnemer zelf geregeld 
moet worden, tenzij anders bepaald door bestuur van KHSV `t 
Wachtertje 

 Iedere deelnemer dient in het bezit te zijn van de Nederlandse Vispas. 
De organisatie regelt dagvergunningen bij de visrechthebbende indien 
het viswater niet onder de Vispas valt 

 De wedstrijd heeft een individuele uitslag. Je teammaat is dus ook je 
tegenstander. 

 Kosten deelname per wedstrijd zijn €5 u kunt ook in één keer €20 voor 
alle 4 de wedstrijden afrekenen. 

 KHSV `t Wachtertje behoudt ten aller tijde het recht om deelname aan 
haar wedstrijden te weigeren 

 KHSV `t Wachtertje en haar bestuurders zijn niet aansprakelijk voor 
schade en letsel bij deelnemers óf veroorzaakt door deelnemers, 
gedurende de wedstrijddag 

  

Indeling deelnemers 

 Heb je aangemeld samen met een teammaat, dan vis je samen 
met deze persoon de wedstrijd 

 Bij een individuele aanmelding wordt een deelnemer door middel 
van loting gekoppeld aan een andere deelnemer die zich ook 
individueel heeft aangemeld. Samen vis je de wedstrijd 

 Bij een oneven aantal deelnemers zal door middel van loting een 
individuele deelnemer gekoppeld worden aan een team wat 
bestaat uit individuele deelnemers. Het 3-tal vist de wedstrijd met 
elkaar 
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Alle teams blijven bij elkaar in de buurt gedurende de gehele wedstrijd. 
Men moet elkaar minimaal kunnen zien staan. De afstand van de 
deelnemers binnen een team is minimaal 15 meter en  

 
maximaal 50 meter, tenzij anders is overeengekomen met de 
wedstrijdorganisatie  

 Bij de teams welke bestaat uit gekoppelde individuele deelnemers 
bepaalt het ene teamlid waar er in deel 1 gevist wordt, de ander bepaalt 
waar in deel 2 gevist wordt op het parcours. Bij het niet opvolgen van 
deze regel volgt diskwalificatie van de wedstrijd. De wedstrijd duurt 4 
uren en na 2 uur word er gewisseld. De vistijden zijn: loten 13u bij ’t 
Wachtertje. Vissen van 13.30u tot 17.30u. prijsuitreiking 18u bij ’t 
wachtertje. 

  

Scorekaart 

 Elke deelnemer ontvangt op de wedstrijddag na aanmelding bij de 
organisatie een persoonlijke scorekaart waarop de lengte van de 
gevangen én gefotografeerde vissen genoteerd moet worden 

 Indien de scorekaart na afloop niet tijdig wordt ingediend, dan volgt 
uitsluiting van de uitslag. 

 De scorekaart wordt beheerd door je teammaat 
  

Puntentelling 

 Er is geen minimum maat. De lengte van de gevangen vis in 
centimeters is het aantal punten.  

 Vissen die meetellen zijn: Snoek Snoekbaars Baars en Roofblei 
 Vissoorten die niet in bovenstaande lijst zijn opgenomen zijn uitgesloten 

van punten 
 U dient op de scorekaart te vermelden welke vissoort er gevangen is 

incl. Iedere individuele lengte 
 Voor de grootste snoek zijn er extra prijzen te vergaren 
 Voor de grootste baars zijn er extra prijzen te vergaren 
 Voor het vangen van een Roofblei is er een speciale bon te winnen 
 Deze prijzen worden op de ALV van het desbetreffende jaar uitgereikt. 
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Opmeten en fotograferen van de vissen 

 Gevangen vissen welke in aanmerking komen voor de einduitslag 
dienen gefotografeerd te worden op een door KHSV `t Wachtertje in 
bruikleen gegeven meetlint 

 Is een vis niet gefotografeerd op het door KHSV `t Wachtertje verstrekte 
meetlint dan telt de vis niet mee in de einduitslag 

 De gevangen vis moet op deze meetlint gefotografeerd worden op 
correcte wijze. Dat betekent de bek van de vis ligt tegen het 0 
centimeter blokje aan 

 Op de foto moet de gehele vis op het meetlint zichtbaar zijn. 
 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. Hierover 
kan niet met de organisatie gediscussieerd worden 

 De lengte van de gevangen en gefotografeerde vissen worden in hele 
centimeters genoteerd op de scorekaart. Afronding vanaf 0,5 cm naar 
boven 

 KHSV `t Wachtertje verstrekt aan ieder team 1 meetlint in bruikleen. 
Ieder team krijgt een teamnummer. Dit nummer staat ook op het 
meetlint vermeld. 

 Het meetlint heeft ook een gekleurde sticker. Iedere wedstrijd heeft een 
andere kleur. Dit om vals spelen zoveel mogelijk te voorkomen 

 Na afloop dient dit meetlint weer ingeleverd te worden bij de organisatie 
te samen met de scorekaarten 

 Verliest een team het meetlint tijdens de wedstrijd dan wordt er geen 
nieuwe meetlint verstrekt. Ook mag niet een meetlint van een ander 
team gebruikt worden. Dit betekent dus dat de wedstrijd is afgelopen 
voor het betreffende team 

 Deelnemers moeten zelf zorgdragen voor een camera of een mobiel 
met camerafunctie incl. een functie voor het inzoomen 

  

Overig 

 Catch, Photo & Release, alle vis moet na meting en het fotograferen 
direct onbeschadigd teruggezet worden in het water waar het ook in is 
gevangen 

 Deelnemers dienen zelf te zorgen voor een schrijfgerei 
 Het gebruik van zgn. “lipgrippers” is niet toegestaan 
 Per deelnemer zijn twee hengels toegestaan om bij zich te hebben, 

echter er mag maar met één hengel tegelijk gevist worden 
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 Vlieghengels en vaste hengels zijn verboden 
 Bij het vissen met kunstaas mogen er maximaal 2 dreggen of 1 enkele 

haak + extra dreg gemonteerd zijn. Er mag maar 1 stuks kunstaas aan 
de lijn gemonteerd zijn. 

 Vissen met natuurlijk dood aas is toegestaan 
 Voeren is niet toegestaan 
 Er mag niet buiten het aangegeven wedstrijdparcours gevist worden 
 Het is niet toegestaan om op boten of aanlegsteigers te vissen tenzij de 

organisatie anders aangeeft 
 Uitsluitend de teammaat mag assistentie verlenen bij het landen, 

onthaken en fotograferen van de gevangen vis 
 Teamrunners zijn niet toegestaan. De deelnemer mag op geen enkele 

wijze hulp van derden gebruiken behalve van zijn teammaat en/of een 
referee 

 Het is verboden om voertuigen als transport te gebruiken, vissen 
gebeurt uitsluitend lopend 

 Hoofdreferee zal uitspraak doen wanneer er zich een dispuut voordoet. 
Deze uitspraak is bindend en er kan niet over gediscussieerd worden 

 Bij overtreding van de spelregels wordt er een gele kaart uitgereikt. Bij 2 
gele kaarten volgt er automatische diskwalificatie 

 Het parcours wordt te allen tijde schoon achter gelaten te worden 
 Respecteer andermans eigendom en rust 
 Alcohol en drugs zijn verboden indien u zich niet aan deze regel houd 

volgt directe disqualificatie en word erb melding gedaan aan het 
bestuur. 

 
KHSV `t Wachtertje behoudt zich het recht om de wedstrijdopzet 

en spelregels te allen tijde te kunnen wijzigen! 

 


