
 

 
 
Deelname 

1. Alle wedstrijden zullen verlopen volgens de laatste versies van het Protocol veilig sporten van 

het NOC-NSF en het Protocol verantwoord vissen van Sportvisserij Nederland.  

 

2. Deelnemers dienen in het bezit te zijn van een op hun naam gestelde VISPAS uitgegeven 

door Sportvisserij Nederland en lid te zijn bij een vereniging aangesloten bij Sportvisserij 

MidWest Nederland. 

 

3. Hengelkeuze: vrij 

 

4. Er wordt gevist van 10.00 uur tot 14.00 uur. Winnaar is degene met het hoogste 

vangstgewicht, uitslag wordt opgemaakt op basis van meerdere vakken. 

 

5. Zodra de deelnemer in het bezit is van een digitaal gestuurde visstek (vak en nummer) welke 

vrijdagmiddag digitaal bekend gemaakt wordt, mag hij/zij zich om 08.00 uur naar de visplaats 

begeven en met de opbouw beginnen.  

 

6. Afhankelijk van de geldende maatregelen zal er wel/geen fysieke prijsuitreiking plaatsvinden. 

Hier wordt u als deelnemer voor de wedstrijd over geïnformeerd.  

 

7. Lengte leefnet is minimaal 3,50 meter en maximaal 20 kg vis per leefnet  

 

8. Verboden aassoorten: vers de vase en deegproducten. Ten aanzien van het aas en voer is het 

voorhanden hebben en/of gebruik van gekleurde maden en lokvoeders waaraan 

(schadelijke) kleurstoffen zijn toegevoegd, niet toegestaan. Het gebruik van een voerkatapult 

is verboden.  

 

9. Snoek, snoekbaars, baars, meerval en paling tellen niet mee.  

 

10. Men moet zich aan de wettelijke regels en bepalingen houden.  

 

11. De plek moet schoon worden achtergelaten. Vang5, neem na de wedstrijd even 5 minuten 

de tijd nemen om de plek schoon achter te laten. 

 

12. De weging geschied door de wedstrijdcontroleurs en eventueel de eerste deelnemer per vak, 

i.v.m. de Corona richtlijnen kan dit wat langer duren dan u gewend bent. Het is niet 

toegestaan om mee te lopen met het wegen op straffe van diskwalificatie.  

 

13. In gevallen waarin het reglement niet voorziet, beslist de wedstrijdleiding/jury  

 

14. Sportvisserij MidWest Nederland aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid, de veroorzaker 

van schade is hoofdelijk aansprakelijk. 

Wedstrijdreglement Prijzenwedstrijd 
 

 


