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• De wedstrijdleiding heeft het recht de wedstrijd bij slechte weersomstandigheden (onweer e.d.) of 

bepaalde calamiteiten (ongevallen, demonstratie e.d.) niet door te laten gaan, stil te leggen en indien 

mogelijk na enige tijd te hervatten. Indien minimaal 50% van de wedstrijdduur is gevist, is de wedstrijd 

geldig. Bij afgelasting of geringere duur kan door de wedstrijdleiding worden besloten tot vervallen of 

tot het opnieuw vissen van de wedstrijd. 

 

• De afstand tussen de plaats nummers bedraagt minimaal 12 meter. De visplaats van de deelnemer 

wordt aangegeven door een nummer dat overeenkomt met zijn plaats nummer verkregen bij het 

loten. Het is de deelnemer verboden plaats te nemen verder dan 1 meter, hetzij ter linker-, hetzij ter 

rechterzijde van het plaats nummer. De deelnemer dient zoveel mogelijk recht vooruit te vissen. De 

deelnemer mag de hem toegewezen ruimte van 12 meter vrijelijk gebruiken voor het optuigen etc. op 

voorwaarde, dat hij/zij de mededeelnemers niet hindert of in de visserij belemmert.  

 

•  Gevist dient te worden met één hengel, alleen de vaste stok is toegestaan. Maximale lengte v.d. 

hengel m.u.v. de lijn 9,50 meter voorzien van een dobber en een enkelvoudige haak. De 

wedstrijdleiding kan voor bepaalde evenementen of vooraf afgesproken wedstrijden/competities 

afwijken naar een andere maximale hengellengte of hengelsoort.  

 

• Ten aanzien van het aas en voer is het voorhanden hebben en/of gebruik van gekleurde maden en 

lokvoeders waaraan (schadelijke) kleurstoffen zijn toegevoegd, niet toegestaan. De hoeveelheid 

grondvoer, nat en gezeefd en incl. alle toegestane toevoegingen, is gelimiteerd tot 5 liter, terwijl de 

hoeveelheid aas gelimiteerd is tot 2 liter. Vers de vase is toegestaan. Het aas/voer dient uit natuurlijke 

producten te bestaan; producten die van oorsprong van metaal zijn, zijn verboden. Kunstmatig aas 

zoals imitaties van maden, waterlarven en mais etc. zijn toegestaan. Kunstaas, kunstvliegen, levende 

of dode vis en viseitjes zijn niet toegestaan.  

 

• Vlonders en plateaukisten moeten zo worden geplaatst dat de beschoeiing en graskant niet 

beschadigd raken.  

 

• Leefnet dient te voldoen aan de leefnetcode van sportvisserij Nederland.  

 

• De deelnemer dient de gevangen vis zodanig te onthaken en te behandelen, dat geen verminking 

ontstaat en de vis onbeschadigd kan worden teruggezet. De ter weging aangeboden vis dient in 

levende staat te verkeren. Weging van de vis geschiedt over maatse en niet door maat beschermde 

soorten.  

 

• Deelnemer dient de visstek schoon achter te laten. Probeer de natuur zo min mogelijk te beschadigen. 

 

• De leefnetcode, minimum maten tabel en gesloten tijd voor aassoorten vind U in de gezamenlijke lijst 

van viswateren uitgegeven door Sportvisserij Nederland .  

 

• Bij alle wedstrijden dienen de deelnemers lid te zijn van K.H.S.V. `t Wachtertje en dit kunnen aantonen 

door een geldige VISpas. 
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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 competities. Dus bij 20 deelnemers krijgt degene die niet aanwezig is 

20 punten. 

 

• Er wordt een vooraf bepaald aantal wedstrijden gevist die meetellen voor de competities. 

.  

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

voor de eindstand. De wedstrijden, daarmee gelijk het aantal wat in mindering wordt gebracht, word 

bekend gemaakt tijdens de Algemene Leden Vergadering van dat jaar. Reclamering daarop is mogelijk 

tot 1 maand na de Algemene Leden Vergadering.  

 

• 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 6 punten. Piet heeft totaal 10 kilo gevangen en Jan 9 kilo. Piet 

wint op gewicht van Jan en zal dus hoger geklasseerd worden. 

 

Weging 

• Weging geschiet over vis die voor het eind signaal in het leefnet zit. 

• Het wegen word met weegschalen gedaan die op de gram nauwkeurig wegen. 

• Het wegen wordt door de weegploeg gedaan van minstens 2 man.   

• In het geval van een defect aan het weegapparaat beschikt de weegploeg over een reserve apparaat. 

Dit reserve apparaat weegt vanaf 50 gram en dan vervolgens per 10 gram omhoog. In dit geval treden 

er een extra reglementsregel in werking.  

• Alle vangsten onder 50 gram worden geklasseerd op de volgende wijze: alle vis wordt geteld en 

gemeten. Dan wordt er geklasseerd op aantallen en bij gelijke aantallen op centimeters. 

• Reclameren op een wedstrijd kan bij de commissie zoet sr via zoet-t-wachtertje@hotmail.com of via 

0168750671.  

• In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur en de commissie naar redelijkheid 

en met inachtneming van de statuten. Wij wensen U een fijne competitie en een goede vangst 

 

 

 

 

mailto:zoet-t-wachtertje@hotmail.com

