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1. Elke deelnemer dient in het bezit te zijn van een op zijn of haar naam gestelde geldige VISpas of 

dag/weekvergunning van HSV Heusden. 

2. De stekloting vindt plaats voorafgaande aan de wedstrijd. Deze loting wordt verricht onder toezicht van 

ten minste één bestuurslid. 

3. De stekken zijn uitgezet met nummers. Het koppel mag 10 meter links tot 10 meter rechts van deze 

markering hun stek opbouwen. De hengels dienen tevens binnen deze zone geplaatst te worden. De 

lijnen/haakmontages mogen buiten deze zone gebracht worden, slechts tot een maximum van 100 

meter en dienen binnen de aangegeven zone te blijven. 

4. Vanaf het moment dat de stekken bekend zijn gemaakt mag er maximaal 1 kg aas per koppel per dag 

worden voorgevoerd in de aangewezen stekzone.   

5. Per koppel dient men een deugdelijke en voldoende dikke onthaakmat, groot schepnet en stevige 

weegzak te gebruiken. Gebruik bij voorkeur geen bewaarzak, maar zet de vissen na weging direct terug.  

6. Het wegen en meten gebeurt op basis van goed vertrouwen. Wel is het verplicht om een foto van de 

gevangen vis te maken en te delen.  

7. Alleen karper (cyprinus carpio carpio) telt mee voor het klassement binnen deze wedstrijd. Er wordt 

gevist op totaalgewicht. Bij een gelijk gewicht telt het aantal vissen. 

8. U laat uw stek schoon achter en neemt uw afval mee naar huis. Aan het einde van de wedstrijd mogen 

restanten voer en aas niet in het water worden gedumpt of worden achtergelaten. 

9. Houdt a.u.b. rekening met andere recreanten in en rondom het water (hondenbezitters, wandelaars, etc.) 

Respecteer deze mensen zoals je zelf ook gerespecteerd wilt worden.  

10. Zodra de wedstrijd eindigt dient er onmiddellijk te worden opgehaald. Een voor de eindtijd gehaakte 

karper mag nog worden afgedrild, hetzij binnen een half uur.  

11. Andere vissers die niet aan de wedstrijd deelnemen dienen gerespecteerd te worden. In overleg met de 

wedstrijdorganisatie wordt een andere stek toegewezen, mocht er onverhoopt een recreatieve visser op 

uw stek zitten.  

12. Per wedstrijd zal door de wedstrijdleiding bepaald worden of een voerboot en/of rubberboot gebruikt 

mag worden. 

13. Beslissingen van de wedstrijdorganisatie zijn bindend.  

14. De bepalingen uit het reglement behorende bij de vergunning van HSV Heusden zijn ook op deze 

wedstrijd van toepassing.  

15. Voor de deelnemers aan de wedstrijden gelden alle vigerende wettelijke regelingen, tenzij hierop door 

HSV Heusden een ontheffing is verkregen.   

16. Ieder koppel wordt geacht het wedstrijdreglement te kennen en na te leven. Deelnemen betekent 

instemmen met het wedstrijdreglement. Bij handelen in strijd met dit reglement kan men geschorst 

worden of uit worden gesloten van deelname.  
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HSV Heusden kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor letsel en beschadigingen en/of 
vermissingen e.d. van de eigendommen van de deelnemers 
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