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Reglement junioren A 
 

1. Iedere deelnemer dient zich bij aankomst te melden bij de wedstrijdcommissie, om zich in te 
laten schrijven, met (jeugd)VISpas van KHSV `t Wachtertje. 

2. Men dient op tijd te komen om uitsluiting van desbetreffende wedstrijd te voorkomen.  
3. Het is een individuele wedstrijd, dus dat betekend dat je tijdens de wedstrijd niet geholpen mag 

worden op welke manier dan ook, door alle niet-leden van de wedstrijdcommissie. Iedereen 
heeft op deze manier gelijke kansen. Begeleiding is voldoende aanwezig aan het water. 
Overtreding van deze regel kan leiden tot een waarschuwing wat bij meerdere waarschuwingen 
kan leiden tot diskwalificatie.  

4. Je gaat pas naar de visplaats als je een nummer hebt verkregen via de loting. Je mag beginnen 
als het hoornsignaal heeft geklonken. Voor het hoornsignaal mag je alleen peilen. Na het 
hoornsignaal mag je de haak voorzien van aas, er mag gevoerd en gevist worden.  

5. Je mag maximaal 1200 gr. droog voer gebruiken en 1 liter aas. 
6. Alle vis (behalve snoek en snoekbaars), door de deelnemer zelf gevangen, die zich bij het laatste 

signaal in het leefnet en/of boven het water bevindt wordt gewogen.  
7. Het gebruik van een leefnet is verplicht. Een leefnet van min. 40 cm breed en 250 cm lang, bij 

voorkeur fijnmazig.  
8. Mini boilies, kunstmatig aas zoals imitaties van maden, waterlarven en mais etc. zijn toegestaan. 

Kunstaas, kunstvliegen, levende of dode vis, verse de vase en viseitjes zijn niet toegestaan. 
9. Je mag vissen met één vaste hengel waarbij de hengellengte maximaal 9.50 meter is. Het 

gebruik van werphengels is dus niet toegestaan. 
10. Je vis moet je zelf landen. Uitzondering hierop is hulp van de begeleiding indien echt nodig. 
11. Bij (dreigend) onweer wordt de wedstrijd onmiddellijk gestaakt door middel van twee 

hoornsignalen.  
12. De vereniging kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor eventuele ongevallen, verlies, 

beschadiging van hengels en andere materialen. 
13. Gedraag je sportief en laat je visplaats netjes en schoon achter want je bent gast in de natuur. 
14. Aanwijzingen van de wedstrijdcommissie dienen altijd te worden opgevolgd.  
15. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, is de uitspraak van de wedstrijdcommissie 

bepalend.  
16. Een wedstrijd heeft een vooraf kenbaar gemaakte tijdsduur. Deze dient volledig uitgezeten te 

worden bij vroeg vertrek wordt niet gewogen. Tenzij voorafgaand aan de wedstrijd anders 
overeengekomen met de begeleiding. 

17. Het is ten strengste verboden meer dan een meter, het zij links of rechts, van de visstek te gaan. 
Uiteraard is het toegestaan de visplek te verlaten met toestemming van de wedstrijdcommissie 

18. Overtredingen van dit reglement worden erg serieus genomen. Bij de eerste overtreding wordt 
100 gram in mindering gebracht, bij de tweede overtreding wordt 250 gram in mindering 
gebracht en bij de derde overtreding wordt de desbetreffende deelnemer geschorst voor 1 
wedstrijd. De overtreding wordt in mindering gebracht op het totaalgewicht over alle 
wedstrijden. 

19. Om in aanmerking te komen voor de prijzen eind van het vis jaar moet men minimaal aan 5 
wedstrijden deelgenomen hebben en bij niet aanwezig kunnen zijn op tijd afgemeld te hebben 
bij de jeugdcommissie. Afmelden dient te geschieden uiterlijk donderdagavond voor de te 
vissen wedstrijd voor 20:00u. op telefoonnummer 06-28964219 of via WhatsApp. 

20. A-categorie zijn jeugdleden in de leeftijd van 12 tot 18 jaar. Bij minimaal 3 deelnemers jonger 
dan 12 (op 1 januari van dat jaar) hebben we ook een B-categorie. Bij minder dan 3 zitten alle 
deelnemers in één categorie. 
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Puntentelling 
 

• Puntentelling is als volgt: 1e plaats = 1 punt, 2de plaats = 2 punten, 3de plaats = 3punten en zo 

verder tot de laatste deelnemer die vis ter weging kan aanbieden. 

 

• Als men geen vis ter weging kan aanbieden krijgt men de punten na de laatste deelnemer die 

wel vis gevangen heeft. Voorbeeld: Piet is de laatste met vis en is 12de geworden. Piet krijgt 

daarvoor 12 punten. Jan, Klaas en Dirk hebben alle drie geen vis gevangen en krijgen 

daarvoor alle drie 13 punten. Als er in de einduitslag 2 deelnemers zijn met bijvoorbeeld 4 

punten door gelijk vangstgewicht. Dan word er verder geclassificeerd met 6 punten.  

 

• Als men niet op komt dagen krijg men het aantal punten gelijk aan het maximaal aantal 

ingeschreven deelnemers aan het begin van de competitie. Dus bij 20 deelnemers krijgt 

degene die niet aanwezig is 20 punten. 

 

• Aan het einde van de competitie worden een vooraf bepaald aantal resultaten in mindering 

gebracht voor de eindstand. Het aantal is gelijk aan ¼ van de wedstrijden. Wat inhoud dat bij 

9 wedstrijden de slechtste 2 wedstrijden niet meetellen in de totale punten telling. 

 

• Degene die na afloop het minst aantal punten heeft is competitiewinnaar. 

 

• Als na afloop van de competitie meerdere deelnemers hetzelfde aantal punten overhouden 

bepaald het totale vangstgewicht van de meetellende wedstrijden de klassering. Voorbeeld: 

Piet en Jan hebben beide een eindklassering van 62 punten. Piet heeft totaal 10 kilo 

gevangen en Jan 9 kilo. Piet wint op gewicht van Jan en zal dus hoger geklasseerd worden. 
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