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1. Het verloop van de wedstrijd wordt aangekondigd door geluidssignalen: 
- 1e signaal: er mag gevoerd en gevist worden 
- 2e signaal: einde van de wedstrijd, vis welke is aangeslagen telt nog mee 

 
2. Voeren voor het 1e signaal is verboden, peilen is toegestaan. 
  
3. Tijdens de wedstrijd is alleen licht bijvoeren toegestaan. Voer dat je met 1 hand in een beweging uit los 

lokvoer kunt pakken en werpen. Dit geldt ook voor deelnemers die te laat op hun visplaats komen. 
  

4. Het is verboden te vissen en/of te voeren met ‘vers de vase’ (muggenlarven) en gekleurde maden of 
deze aan de waterkant in bezit te hebben. Verder is alle aas, kunstaas en voer vrij. 

 
5. Hulp van anderen in welke vorm dan ook, is niet toegestaan. 

 
6. Er mag maar met 1 hengel en 1 haak tegelijk gevist worden. 

 
7. Tijdens de wedstrijd is het toegestaan om extra topsets/hengels klaar te hebben staan. 

 
8. Gevangen vis dient in een voldoende ruim leefnet (geen metaal) te worden bewaard. Na het eindsignaal 

blijft de vis in het leefnet in het water tot aan het moment van weging en telling. 
 

9. Uw steknummer wordt door een bordje kenbaar gemaakt, waar u voor dient plaats te nemen.  
 

10. Puntentelling: 
- Snoek, snoekbaars en paling tellen niet mee. 
- Bij wedstrijden op gewicht geldt geen minimum lengte van 8cm.  

- Bij wedstrijden op stuks en stuks/gewicht dient de gevangen vis een minimum lengte te hebben van 
8cm. 

- Bij wedstrijden op gewicht en stuks worden zowel voor het gevangen gewicht en voor het aantal 
gevangen stuks punten toegekend. De winnaar met het hoogste gevangen gewicht krijgt 1 punt; de 
volgende 2 punten enz. enz. Degene met het hoogste aantal stuks krijgt 1 punt; de volgende 2 
punten enz. enz. 

- Daarna worden de punten van het gewicht en het aantal bij elkaar opgeteld. Degene met het laagste 
aantal punten is de winnaar. Bij gelijk eindigen is het gevangen gewicht doorslaggevend, indien dit 
gelijk is dan wint degene met het hoogste aantal stuks. Als dit ook gelijk is, dan beslist het lot. 

- Bij wedstrijden op gewicht of stuks wint degene met het hoogste aantal/gewicht. Bij gelijk eindigen 
hebben beide deelnemers dezelfde plaats op de uitslag en er zal worden geloot wie welke prijs 
krijgt. 

 
11. Wanneer er bij wedstrijden op gewicht en stuks in het leefnet tijdens het tellen/wegen als er vissen onder 

de vis 8cm wordt aangetroffen. Wordt per ondermaatse vis 50 gram van het totaalgewicht afgetrokken 
van de desbetreffende visser. Bij wedstrijden op stuks worden er per ondermaatse vis 3 bovenmaatse 
vissen niet meegeteld. Ook telt van zelfsprekend de ondermaatse vis niet mee. Bij wedstrijden op 
gewicht geld deze regel niet. 

 
12. De prijzen dienen door de daarvoor in aanmerking komende deelnemers persoonlijk te worden 

afgehaald. Bij hoge uitzondering is afmelden voor de wedstrijd mogelijk; wel dient dan vermeld te 
worden wie de prijs afhaalt. Niet aanwezig zonder dringende reden betekent geen prijs. 

 
13. Elke deelnemer is verplicht op straffe van diskwalificatie, zijn afval van zijn visplaats mee te nemen. 

 
14. Iedere deelnemer wordt geacht dit reglement te kennen. 

 
15. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de wedstrijdleiding. Deze uitslag is bindend. 

 
16. Indien de tijd tussen de flits en de donder minder dan 10 seconden bedraagt, wordt het concours gestaakt. 

De organisatie bepaalt het verdere verloop van het concours. 
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ALGEMENE INFORMATIE WITVISWEDSTRIJDEN 
 

Trekking steknummers 

Een uur voor aanvang van de wedstrijd vindt de trekking van de steknummers plaats aan de waterkant. 

 

Prijsuitreiking 

Indien van toepassing, zo spoedig mogelijk na telling aan het geviste water. Prijzen dienen persoonlijk te worden 

afgehaald. Bij eventuele verhindering moet dit door de concourscommissie vooraf, dat wil zeggen bij het afhalen 

van het steknummer, op de wedstrijdkaart worden genoteerd waarbij wordt aangegeven wie de prijs meeneemt. 

Als deze persoon daarna niet naar de prijsuitreiking komt dan vervalt daarmee ook het recht op een prijs. 

 

Wedstrijdleiding 

De concourscommissie heeft de leiding van de wedstrijd in handen. Om op te kunnen treden tegen 

onregelmatigheden moeten deze tijdens de wedstrijd worden gemeld aan de concourscommissie (eventueel 

telefonisch via de 06-nummers) of het bestuur. Achteraf kunnen klachten niet in behandeling worden genomen. 

 

Sportvisser van het jaar 

Alle zaterdag en zondag wedstrijden tellen mee voor het punten klassement van sportvisser van het jaar (dus de 
3 donderdag avondwedstrijden en de jeugdwedstrijd niet). Er is 1 puntenklassement waarin dus alle zaterdag en 
zondag  wedstrijden meetellen. De 26 beste uitslagen van alle wedstrijden bepalen wie sportvisser van het jaar 
word. Hoe meer wedstrijden iemand mee vist hoe meer slechte uitslagen hij mag laten vallen. Nummer 1 van de 
einduitslag krijgt 10 punten, nummer 2 krijgt 9  enz. enz.. Je moet vis gevangen hebben om in aanmerking te 
komen voor punten. De visser die na de laatste wedstrijd het meeste punten heeft verdiend met de uitslagen van 
de 26 beste wedstrijden word sportvisser van het jaar. Wanneer er vissers een gelijk aantal punten hebben dan is 
het aantal gewonnen wedstrijden doorslaggevend. Is dit ook gelijk dan telt het aantal tweede plaatsen enz. enz.. 
 

Koningsvissen 

Er wordt gevist in 1 wedstrijd met de vrije hengel. 
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E.J.M. (Erwin) van de Griend  G.H.M. (Geert) Beekmans  J.M. van der Wens 

Voorzitter    Secretaris     Bestuurslid Wedstrijden 

 
Drunen, februari 2021 

 

 

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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