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Wedstrijdreglement 
 

1. Deelnemer / Plaats / Plaatsnummer. 
1.1 Deelname is uitsluitend mogelijk voor leden van de Philips Hengelsportvereniging die zich vooraf 

op vertoon van hun lidmaatschapskaart hebben ingeschreven.  

1.2 Voor wedstrijden geldt (tenzij anders aangegeven)  een maximaal aantal van 30 deelne-

mers/koppels.  

1.3 Het plaatsnummer wordt bepaald door loting. 

1.4 De loting begint 75 minuten voor aanvang van de wedstrijd.  

1.5 Elke deelnemer is verplicht: 

* op de door loting aangewezen plaats te vissen en gedurende de wedstrijd op die plaats te 

blijven tenzij men eerder stopt met vissen. Tijdens de koppelwedstrijd mag de onderlinge 

afstand tussen een koppel niet meer dan 1 meter bedragen. 

 * de wedstrijdplaats schoon en vrij van afval te houden en achter te laten. 

 * dit reglement te kennen. 

         1.6  Koppel wedstrijden alleen als koppel vissen dus als koppel opgeven. In geval van ziekte of onvoor-

ziene omstandigheden behoud de Wedstrijdcommissie zich het recht mensen samen te voegen. 

Indien dit niet mogelijk is: er kan niet individueel gevist worden. 

 

2. Begin / Einde wedstrijd. 
 2.1 Begin en einde van de wedstrijd wordt aangegeven met een hoorn- / fluitsignaal.  

 2.2 Na het eindsignaal moet men direct stoppen met vissen. De lijn met haak (en aas) moet onmiddel-

lijk uit het water worden gehaald. 

 2.3 Bij onweer kan een wedstrijd worden gestaakt, zulks ter beoordeling van de wedstrijdleiding. In-

dien er na een half uur geen verbetering is opgetreden, wordt de wedstrijd definitief gestopt. Als 

de wedstrijd tenminste voor de helft heeft plaatsgevonden en het weer het wegen toelaat, wordt 

er een officiële uitslag vastgesteld. 

 

3.  Aassoorten / Voer / Voeren. 
3.1 Bindend zijn de bepalingen in de lidmaatschapskaart.  

3.2 Tijdens de wedstrijd zijn, tenzij anders aangegeven, alle wettelijk toegestane aassoorten 

toegestaan met uitzondering van 

Verse de Vase, Tubifex en gekleurde maden. 
3.3 Tenzij anders vermeld mag het totale gewicht van het nat aangemaakte voer inclusief verzwaring 

niet meer dan 2.000 gram zijn. Bij een koppelwedstrijd 3.000 gram.  

3.4 Na het beginsignaal mag men beginnen met voeren en vissen. Voeren mag tot tien minuten na 

aanvang van de wedstrijd. Tijdens de wedstrijd is licht bijvoeren toegestaan. Dit wil zeggen met 

één hand voer pakken (géén bal van kneden) en met dezelfde hand het voer ingooien. Ook mag er 

worden bijgevoerd met alle toegestane aassoorten d.m.v. een werppijp en cuphengel. 

3.5 Het in het bezit hebben en/of gebruiken van een katapult is verboden. 

3.6 Het voer moet (indien gevraagd door wedstrijdleiding) in een plastic zak ter weging worden aan-

geboden. 

 

4. Hengel. 
4.1 Tenzij anders vermeld, mag er door de deelnemer uitsluitend worden gevist met één hengel, zon-

der molen of reel. Voor de hengel geldt een maximale lengte van 10 meter plus 10 meter lijn wel-

ke slechts voorzien mag zijn van één lijn en één enkeltandige haak.           

4.2 De lijn dient zodanig verzwaard te zijn dat het aas niet blijft drijven op het water. 

4.3 Volgens onze regels mogen 5 extra topset voorzien van een haak klaar gezet worden.  

4.4 Elke deelnemer dient de hengel zo te gebruiken dat men een andere deelnemer niet hindert.  
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5. Duur wedstrijd. 
5.1 Zie hiervoor het wedstrijdprogramma. 

 

6. Controle / Wedstrijdresultaat. 
6.1 Voor de wedstrijden geldt dat elke gevangen en voor het eindresultaat meetellende vis door de 

deelnemer in een niet metalen leefnet moet worden bewaard.  

Het leefnet dient in het water te blijven totdat het bepalen van het eindresultaat gaat plaatsvinden. 

De leefnetten dienen een lengte te hebben van minimaal 250 cm. Ronde leefnetten dienen mini-

maal een doorsnede te hebben van 40 cm, een rechthoekig net heeft een minimale afmeting van 

30*40 cm. Aan beide soorten leefnetten dienen voldoende, niet metalen hoepels te zijn aange-

bracht. Het leefnet dient zodanig te zijn verankerd dat de totale lengte en doorsnede optimaal 

door de vissen benut kan worden. Bij voorkeur fijnmazige leefnetten te gebruiken om beschadi-

ging van vissen te voorkomen. 

6.2 Er mag maximaal 15 kilogram vis in één (1) leefnet worden bewaard. Indien meer gewogen wordt 

dan 15 kilogram uit 1 leefnet dan telt dit overgewicht niet mee in het wedstrijdresultaat.  

6.3     Bij wedstrijdcompetities krijgt de winnaar 1 klassementspunt, de 2e krijgt 2 klassementspunten 

etc. Degene die geen vis vangt krijgt het aantal klassementspunten gelijk aan het aantal ingeschre-

ven vissers. Indien een deelnemer afwezig is krijgt deze 5 extra klassementspunten die niet verval-

len.  

6.4 Aal, snoek en snoekbaars tellen niet mee voor het eindresultaat en moeten meteen na het vangen 

in het water teruggezet worden. 

6.5 Viskisten en vlonders mogen de waterlijn niet raken. 

6.6 Reeds voor het eindsignaal gehaakte vis mag tijdens en na het eindsignaal worden geland en telt 

mee in het wedstrijdresultaat. 

6.7 Elke deelnemer is verplicht aanwezig te zijn bij het vaststellen van het wedstrijdresultaat. 

Is de deelnemer niet aanwezig dan wordt er geen wedstrijdresultaat vastgelegd.  

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

6.9 Op verzoek van de wedstrijdleiding moet toestemming worden gegeven voor inspectie van de vis-

tassen, viskisten, leefnetten, etc óók tijdens de wedstrijd. 

6.10 Tenten, open vuur, alcohol en drugs zijn verboden.  

6.11 Er mag niet met een voerboot gevist worden tijdens een wedstrijd tenzij anders vermeld. 

 

7. Prijs / Prijsuitreiking. 
7.1 De prijsuitreiking is altijd na de wedstrijd zodra alle vangstresultaten bij de wedstrijdleiding binnen 

zijn en vindt plaats voor het clubhuis, indien anders vermeld tijdens de wedstrijd. 

7.2 Winnaar van een wedstrijd is de deelnemer of het koppel die het meeste gewicht aan vis gevangen 

heeft. Bij competities diegene die de minste klassementspunten heeft. 

7.3 Bij een gelijke stand (losse wedstrijd) beslist het lot en bij competities ook het totale gevangen 

gewicht. 

7.4 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. 

7.5 Alleen een deelnemer die vis aanbied kan in aanmerking komen voor een prijs. 

         

8. Overtreding. 
8.1 Overtreding van de bepalingen in dit reglement kan uitsluiting van de wedstrijd tot gevolg hebben. 

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

 

Bij geleden of veroorzaakte schade voor, tijdens of na de wedstrijd is de vereniging niet aanspra-

kelijk. 


