
Wedstrijdreglement 
‘Karperputje’ 

 
 
Er wordt met een hengel gevist met een maximale lengte van 10 mtr. 
Maximaal toegestane lijn van 4 mtr. Totale toegestane lengte is 14 mtr. 
 
Het is verplicht gebruik te maken van fijnmazige leefnetten van minimaal 2,5 mtr lengte met een 
doorsnede van minimaal 40 cm. 
 
Vissen met weerhaak loze haken (geen plat geknepen weerhaken). 
 
Er mag niet zwaarder gevist worden dan 1,25 gram, de dobber moet het lood dragen. 
 
Het is verplicht een onthaakmat bij te hebben, om zo de onhandelbare vissen te kunnen 
onthaken. 
 
Vissen met vers de vase, tubifex en gekleurde maaien of imitaties hiervan, is niet toegestaan. 
 
Maximaal toegestane hoeveelheid deeg / voer per wedstrijd is 500 gram nat aangemaakt  
Voer/Deeg voor aanvang wedstrijd ter weging aanbieden (in een zakje) aan de wedstrijdleiding. 
 
Bezit of gebruik van een katapult is niet toegestaan, het gebruik van een werppijp en of cupset 
is wel toegestaan. 
 
Onthaken van de vis dient te geschieden in een emmer met vijverwater met een doorsnede van 
tenminste 35 cm, is de vis te groot voor in de emmer te onthaken dan onthaken in het schepnet, 
grotere onhandelbare vissen dienen onthaakt te worden op een onthaakmat. 
 
De gevangen vis moet met het schepnet in het leefnet geplaatst worden (dus niet met de hand 
in het leefnet gooien). 
 
Maximale hoeveelheid vis per leefnet bedraagt 12 kg, bij weging boven 12 kg wordt 12 kg 
geteld, boven de 14 kg wordt 0 gerekend. 
 
Tijdens de wedstrijd dient er zo gevist te worden dat men andere vissers niet hindert, dit ter 
beoordeling van de wedstrijdcommissie. 
 
Aal, snoek en snoekbaars tellen niet mee en dienen direct te worden teruggezet. 
 
Viskisten en vlonders mogen de waterlijn niet raken. 
 
Voor het eindsignaal gevangen vis mag na het eindsignaal worden binnen gehaald en telt mee 
voor het eindresultaat. 
 
Elke deelnemer is verplicht bij de weging aanwezig te zijn. 
 
Het is verplicht aanwezig te zijn bij de prijsuitreiking anders vervalt de prijs, mits een 
acceptabele reden voor de wedstrijd aangegeven aan de wedstrijdleiding. 

 
Waarin dit wedstrijdreglement niet voorziet beslist de wedstrijdleiding. 
 
De vereniging aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade aan personen en of 
goederen ten gevolge van een ongeval, letsel, diefstal e.d. tijdens en ten gevolge van verblijf 
aan de viswateren. 


