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Reglement Karper viswedstrijden  
 

Ook dit jaar zullen er weer 3 karper viswedstrijden worden gehouden op onze visvijver. 

Beide wedstrijden zullen een tijdsduur van 16 uur hebben. De wedstrijden beginnen 

respectievelijk om 20.00 uur of 19.00 uur.   

U wordt omstreeks 18.00 uur verwacht bij ons Clubhuis op de wedstrijddagen.  
 

1. Deelnemer / Plaats / Vissteknummer. 

 
1.1. Deelname is uitsluitend mogelijk voor leden van de Philips Hengelsportvereniging die zich vooraf op 

vertoon van hun lidmaatschapskaart hebben ingeschreven, of bij afwijking met toestemming van het 

bestuur en wedstrijdleiding. 

 

1.2. Deelname minimale leeftijd 18 jaar, beneden de 18 jaar onder begeleiding, conform jeugdvergunning. 

(samen een koppel vormend of apart aanwezig) Beide vissers moeten in bezit zijn van een visvergun-

ning en lidmaatschap van de Philips Hengelsportvereniging. Er is uitsluiting mogelijk van deze verplich-

ting op verzoek van de ouders in samenspraak met de wedstrijdleiding. 

 

1.3. Voor de karper viswedstrijd geldt een maximaal aantal deelnemers van 8 koppels (zestien personen) 

 

1.4. Het vissteknummer wordt bepaalt door middel van loting. De loting begint 60 minuten voor aanvang 

van de wedstrijd. Hiermee wordt bekend wie en op welke volgorde men een stek mag uitzoeken uit 

de voorraad enveloppen.  

 

1.5. Elke deelnemer dient zich te houden aan: 

 

1.5.1. Op de door loting aangewezen plaats te vissen en gedurende de wedstrijd op die plaats te blijven 

vissen tenzij men eerder stopt met vissen, conform de opgelegde plattegrond van de visstekken.  

1.5.2. Een grote dikke onthaakmat en een schepnet met de minimale doorsnede van 90 cm zijn ver-

plicht. Ook dient er een emmer water (uit de vijver) grijp klaar te staan. 

1.5.3. Vissen met pinda’s en eigen partikels is niet toegestaan. Tenzij van te voren aangeboden, gecon-

troleerd en goedgekeurd de wedstrijdleiding! 

1.5.4. Er mag door de deelnemer met maximaal twee hengels met molens gevist worden. Ter be-

scherming van de karper moet er weerhaakloos of met microhaak en met safety-rigs of 

schuivend lood gevist worden.  

1.5.5. De hoofdlijn dient van nylon te zijn. Gevlochten hoofdlijnen zijn niet toegestaan! 

1.5.6. Desinfectie-middel voor de karpers is verplicht zoals bv Klinic van het merk Kryston.  

1.5.7. Elke deelnemer dient de hengel zo te gebruiken dat men een andere deelnemer niet hindert.  

1.5.8. Het gebruik van een voerboot is tijdens de wedstrijd niet toegestaan. 

1.5.9. Het gebruik van markers is niet toegestaan. 

1.5.10. Er mogen in en rond het terrein geen behoeftes worden gedaan, het gebruik van vuilniszakken 

en of toilet is verplicht. (zelf voor afvoer zorg dragen) 

1.5.11. Een biertje drinken is prima, maar het belang van de vissen staat voorop. Bij het teveel gebruik 

aan alcohol wordt u voor verdere deelname uitgesloten. 

1.5.12. Overtollig voer mag na de wedstrijd niet in de vijvers worden gedeponeerd. 

1.5.13. U dient de wedstrijdplaats schoon en vrij van afval te houden, geen lege flessen en sigaretten-

peuken achter te laten. 

1.5.14. Het in het bezit hebben of gebruik van een katapult is verboden. Werppijp is toegestaan! 

1.5.15. Alleen een goedgekeurd visonderkomen in de groene-, bruine- of camouflage kleur is toege-

staan. 

1.5.16. Open vuur is ten strengste verboden. 
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1.5.17. U dient tijdens de vangst alleen hoofdlampjes te gebruiken,  zaklampen etc. die hindering aan de 

andere vissers veroorzaakt is niet toegestaan tijdens een vangst.  Verlichting bij een visstek mag 

een ander niet hinderen. Dit ter beoordeling van de wedstrijdleiding. 

1.5.18. Bezoek in beperkte mate is mogelijk, maar wel vooraf aanmelden bij wedstrijdleiding in het 

clubhuis. Pizza en of andere bezorging is verboden! 

1.5.19. Voor herkenning en veiligheid moet u op uw visstek een markeringslampje aanbrengen. 

1.5.20. Voorafgaand aan de wedstrijd dient elke visser zijn landingsnet te desinfecteren in de daarvoor 

speciaal gevulde bakken die op elke vijver aanwezig zijn. 

 

2. Begin / Einde wedstrijd. 

 
2.1. Begin en einde van de wedstrijd wordt aangegeven met een hoornsignaal. 

 

2.2. Na het beginsignaal mag men beginnen met voeren en vissen. 

 

2.3. Na het eindsignaal moet men direct stoppen met vissen. 

De lijn met haak (en aas) moet onmiddellijk uit het water worden gehaald. 

 

2.4. Bij onweer wordt de wedstrijd afgelast of direct gestaakt. 

 

3. Duur van de wedstrijd. 
 

De wedstrijd heeft een tijdsduur van 16 uur,  de eerste viswedstrijd een vangt aan om 20.00 uur en 

eindigt om 12.00 uur. De tweede en derde viswedstrijd vangt aan om 19.00 uur en eindigt om 11.00 

uur.  

 

4. Controle / Wedstrijdresultaat. 

 
4.1.  Er zal voor aanvang van de wedstrijd worden gecontroleerd op de onder 1.5 genoemde bepalingen. 

Extra aandacht zal er zijn op de haakcontroles die tijdens de tijdens de gehele wedstrijd uitgevoerd 

worden en na elke gemelde vangst. Verder houdt de wedstrijdleiding zich het recht voor om vaker te 

controleren dan hier aangegeven bij vermeende onttrekking aan de hiervoor gestelde regel. 

 

4.2. Voor de karper viswedstrijd geldt specifiek dat elke gevangen vis direct gemeld wordt bij de organisa-

tie. De telefoonnummers worden bekend gesteld op de enveloppe die de visstek beschrijven. De ge-

vangen vis dient in het schepnet bewaart te worden tot de wedstrijdleiding aanwezig is, zodat de 

wedstrijdleiding de visbehandeling kan beoordelen. 

 

4.3. Reeds voor het eindsignaal gehaakte karper mag tijdens en na het eindsignaal worden geland en telt 

mee in het wedstrijdresultaat. 

 

4.4. Elke deelnemer is zelf verplicht aanwezig te zijn bij het vaststellen van het gewicht van de gevangen vis 

en zich te overtuigen van het gewichtsresultaat bij de weging. 

Is de deelnemer niet aanwezig dan kan er nadien geen beroep worden gedaan op de gewichtsvastleg-

ging. 

 

4.5. Na weging dient de vis direct terug in het water te worden gezet. 

 

4.6. Op verzoek van de wedstrijdleiding moet toestemming worden gegeven voor inspectie van de vistas-

sen, visonderkomens, leefnetten, etc. 
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5. Prijs / Prijsuitreiking. 

 
5.1 Als prijzen worden tegoedbonnen gehanteerd van een van onze leveranciers evenals een blijvende 

trofee voor de eerste plaats. 

 

5.2 De prijsuitreiking zal plaatsvinden in het clubhuis een uur na afronding van de wedstrijd. De prijs-

uitreiking zal plaatsvinden als alle deelnemers aanwezig zijn, echter uiterlijk om 13.30 uur. 

 

5.3 Winnaar van een wedstrijd is het koppel die het meeste gewicht aan karper heeft gevangen. 

Bij een gelijke stand beslist het lot en zal de behandeling van de vis ook meewegen. 

 

5.4 Indien bij de prijsuitreiking een winnaar niet aanwezig is of weigert de prijs in ontvangst te nemen, 

kan men nadien geen aanspraak meer maken op die prijs. 

 

5.5 Alleen het koppel dat karper vangt kan in aanmerking komen voor een prijs. 

 
 

6. Overtreding. 

 
6.1 Bij overtreding van de bepalingen in dit reglement wordt u per direct uitgesloten van verdere 

deelname aan de karpernacht en de daarop volgende organisaties van karpernachten. Ook dient u 

per direct uw visuitrusting in te pakken en de vijver te verlaten. 

 

6.2 Bij twijfel en in gevallen waarin dit wedstrijdreglement niet voorziet beslist de wedstrijdleiding. 

 

 

 


