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Wedstrijdreglement zout ‘Wachtertje Klundert. 

Artikel 1. 

Sub a: Voor deelname aan 1 of meer concoursen om het verenigingskampioenschap zout is 

een inleg verschuldigd. De hoogte van de inleg word vastgesteld op de jaarvergadering. Dit 

bedrag dient te worden voldaan via internetbankieren of over te maken via een overschrijving. 

Ook is het mogelijk bij aanvang van het 1ste concours contant te betalen aan de commissie 

zout. 

Sub b: Er worden 6 bootconcoursen om het verenigingskampioenschap zout georganiseerd. 

De kosten van de boot word vastgesteld op de jaarvergadering. Alleen leden van K.H.S.V. ’t 

Wachtertje kunnen deelnemen aan de concoursen. Het is de leden van ’t Wachtertje 

toegestaan 1 of meer introducees mee te brengen, mits er plaatsen op de boot over zijn en in 

overleg met de commissie zout. Het maximaal aantal deelnemers is afhankelijk van de 

capaciteit van de afgesproken boten. 

Sub c: Om in aanmerking te komen voor een plaats in het eindklassement dient men aan 

minimaal 5 concoursen te hebben deelgenomen. Alle bootconcoursen tellen mee voor het 

eindklassement. 

Artikel 2. 

Sub a: Uw plaats op de boot wordt door loting bepaald bij de eerste wedstrijd. De plaats word 

elke wedstrijd met 4 plaatsen verschoven tot het einde van de competitie. Dit om voor 

iedereen gelijke kansen te creëren. 

Verder is het voor iedereen verplicht om tussen de middag tijdens het eten de hengel uit het 

water te halen. Dit is ook verplicht voor de mensen die bovendeks eten. Men is verplicht om 

minimaal de hengel voor 15 min uit het water te halen.   

Sub b: Er zal door de commissie zout worden gecontroleerd dat degene die toch korter als 15 

minuten de hengel uit het water heeft geschorst kan worden voor de desbetreffende wedstrijd. 

Artikel 3. 

Sub a: Het is slechts toegestaan te vissen met een hengel voorzien van een onderlijn met ten 

hoogste 3 haken. 

 Sub b: Het is niet toegestaan een 2de hengel visklaar voorhanden te hebben. Wel is het 

toegestaan een 2de al dan niet van aas voorziene onderlijn voorhanden te hebben. 

Sub c: Alle aassoorten zijn toegestaan.  

Sub d: Er word op centimeters gevist. Alle vissoorten tellen mee uitgezonderd week en 

schaaldieren en door de visserijwet verboden vissoorten. 

Artikel 4 
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De aanvang van de wedstrijd wordt na verankering van de boot middels een signaal 

aangegeven zo ook bij het verplaatsen van de boot en het einde van de wedstrijd. 

Artikel 5: 

Wanneer twee of meer deelnemers op dezelfde plaats eindigen in het eindklassement is het 

aantal gevangen stuks dan doorslaggevend. 

Indien dit ook gelijk eindigt dan zal hun eindplaats door loting worden bepaald. 

Artikel 6 

Bij het verlaten van de visplaats anders dan voor een sanitaire stop of een versnapering te 

halen ( minimaal 5 minuten) ,dient men zijn hengel binnen te halen. 

Artikel 7 

Het is verplicht vis die ter consumptie mee genomen word onmiddellijk te doden. Voor het 

meenemen van ondermaatse vis is men zelf verantwoordelijk. Het bestuur is hier niet 

verantwoordelijk voor eventuele veroordelingen of schade ten gevolgen hiervan. 

Artikel 8: 

Overtreding van een der bepalingen uit dit reglement kan diskwalificatie tot gevolg hebben 

e.e.a. ter beoordeling van de commissie zout. 

Artikel 9 

In gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de commissie zout. In alle gevallen dat 

de commissie geen uitsluitsel kan bieden beslist het bestuur. 

Artikel 10: 

K.H.S.V. ’t Wachtertje stelt zich op geen enkele wijze aansprakelijk voor diefstal, 

vermissing, ongevallen en/of beschadigingen van welke aard dan ook! 

 


