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Wedstrijd 

1.De wedstrijd duurt 4 uur 

2. In geval van een (ernstige) calamiteit tijdens de wedstrijd zal de wedstrijd worden gestaakt en mogelijk 

hervat. Dit wordt aangegeven middels een geluidsignaal.  

 3. Is de wedstrijd nog niet halverwege, dan wordt uiterlijk binnen 1 uur na het stakingssignaal besloten of de 

wedstrijd wordt hervat. Wordt de wedstrijd hervat, zal een dubbelsignaal (2x geluidssignaal) de hervatting van 

de wedstrijd aanduiden. De wedstrijd wordt dan, als de omstandigheden dit toelaten, uitgevist met de 

resterende tijd.  

4. In geval van staken tijdens de wedstrijd, bijvoorbeeld door weersomstandigheden, is de wedstrijd beëindigd 

als tenminste 50% is vervist. De uitslag van de wedstrijd wordt bepaald aan de hand van de gevangen vis tot en 

met het geluidsignaal (de vis die in de laatste draai wordt gevangen telt nog ee).   

 5. Voor het startsein van de wedstrijd mag niet worden gevist. Bij het eerste signaal begint de wedstrijd, het 

tweede signaal geeft het einde aan, waarna onmiddellijk moet worden ingehaald.  

 6. Er mag ten behoeve van het inwerpen tot kniehoogte in het water worden gelopen; het indraaien én vissen 

gebeurt vanaf de waterlijn. Vissen vanaf een drooggevallen bank is uitsluitend toegestaan indien tenminste aan 

één zijde de bank niet is onderbroken door water (dus aansluit aan het strand). De hoofdcontroleur kan 

toestemming geven hiervan af te wijken.  

 7. Bij aanvang van de wedstrijd mag de deelnemer geen onbeschadigde vis in het bezit hebben; bij overtreding 

volgt diskwalificatie.  

 8. Deelnemers mogen op geen enkele wijze hulp van anderen aanvaarden.  

 Materiaal en Aas  

9. Deelnemers zijn vrij in de keuze van het werpgewicht, type en soort, mits het niet – na te zijn ingeworpen – 

afdrijft en daardoor andere deelnemers hindert.  

 10. De deelnemer dient te vissen met één hengel (max. 5 meter) met opwindmechanisme (molen of reel), 

voorzien van ten hoogste drie haken.   

 11. Alle aassoorten zijn toegestaan, behalve (zachte) krab en kunstaas, tenzij anders wordt aangegeven.   

 12. Het samenstellen van de onderlijn en de gebruikte materialen is vrij. Het is mogelijk om op de haaklijn 

attractieve materialen te gebruiken zoals blanke, dan wel gekleurde of fluorescerende lepels of veren. 

(Gekleurde) drijvende en niet-drijvende kralen of foam (met max. grootte 15 mm) mogen gebruikt worden tot 

een maximum van 3 stuks per onderlijn.   

 13. Alle drijvende materialen zijn slechts toegestaan op de haaklijn (de haaklijn is het deel van de onderlijn 

waar de haak direct aan is bevestigd). Het gebruik van een schuivende haak op enig deel van de lijn is 

verboden.  
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14. Het ter beschikking hebben van reservehengels met gemonteerde molen met de lijn door de ogen is 

toegestaan, mits niet voorzien van een onderlijn en met de top gericht richting vaste land. Beaasde onderlijnen, 

mits niet aan de hengel gemonteerd, zijn toegestaan.  

Controle en meten  

15. Vis dient na vangst (met of zonder onderlijn) eerst in de emmer (minimale afmetingen: lengte 35 cm, 

breedte x 23 cm en hoogte 24 cm en minimaal 12 liter water) te worden gedaan alvorens opnieuw wordt 

ingeworpen. Nadien kan de vis worden onthaakt. De controleurs worden zo snel mogelijk geattendeerd om er 

voor te zorgen dat de vis zo snel mogelijk kan worden teruggezet. De controleur zet de vis na meting in het 

water terug.  

 16. Indien een deelnemer meerdere lijnen, van andere deelnemers en/of losse lijnen, binnenhaalt, mag deze 

geen vis van de haak halen, zonder overleg met de eigenaar van de andere lijn, of met de controleurs. Op 

straffe van diskwalificatie.  

17. De deelnemer dient de gevangen vis zodanig te onthaken en te behandelen, dat geen verminking ontstaat 

en aldus de vis onbeschadigd kan worden teruggezet. Beschadigde vis wordt niet meegeteld, op het aanbieden 

van dode vis volgt diskwalificatie.  

 18. Beschermde vissoorten en/of vissoorten waarvoor een gesloten tijd geldt, dienen zo spoedig mogelijk te 

worden gemeten en teruggezet.  

 19. Er wordt gevist op lengte (centimeters), waarbij elke aangevangen en genoteerde centimeter gewaardeerd 

wordt met één punt (11,2 cm = 12 punten), met uitzondering van vissen beneden de 10 cm, waaraan ongeacht 

de soort 1 punt per vis wordt toegekend.  

 20. Bij vangst van een vis met haken van verschillende deelnemers, ontvangt alleen de deelnemer, van wie de 

haak in de bek van de vis zit, de wedstrijdpunten. Heeft een gevangen vis haken van meer deelnemers in de 

bek, dan wordt de vis niet meegeteld.  

21. Deelnemers dienen hun ingevulde deelnemerskaart/ vangstlijst te tekenen voor akkoord. Zonder 

handtekening of paraaf vervalt iedere mogelijkheid tot protest omtrent de score.   

 Sancties en straffen 

 22. Wanneer regels uit het reglement worden overtreden, kan de jury besluiten tot het opleggen van een 

sanctie.   

 23. Een deelnemer die met een gegronde reden – ter beoordeling van de wedstrijdleiding – voortijdig de 

wedstrijd verlaat en zich afgemeld heeft, zal in de gelegenheid worden gesteld om zijn meest recente 

vangst(en) nog aan te bieden.  

 24. Een deelnemer die zonder een gegronde reden of zonder afmelding niet komt opdagen of voortijdig de 

wedstrijd verlaat, wordt gediskwalificeerd waarbij de eventuele vangsten tot dan toe niet worden gewogen en 

meegenomen in de uitslag.  

 25. Na de wedstrijd moet de visplek weer schoon worden achtergelaten.   

 


