
 
 

Wedstrijdregelement Baarsvissen -  Sportvisserij MidWest Nederland – 2022  

Wedstrijdvoorschriften Baarswedstrijden 

1. Er wordt gevist van het toegewezen plaatsnummer tot het volgende hogere plaatsnummer 

of andere aanduiding bij onderbreking van het parcours. Het toegewezen plaatsnummer c.q. 

vak geldt voor de gehele wedstrijdduur en mag tijdens het vissen niet worden verlaten. 

2. Het te gebruiken hengeltype is een vaste hengel met een lijn voorzien van een enkelvoudige 

haak. 

3. Als aas is worm en/of witte maden toegestaan. Gekleurde maden zijn verboden. 

4. Het gebruik van vlaggetjes, blinkend lood of ander kunstaas is niet toegestaan. 

5. Iedere deelnemer is verplicht een “leefemmer” met voldoende water bij zich te hebben om 

hierin de gevangen vis te deponeren. 

6. Peilen voor de wedstrijd of deel van de wedstrijd is toegestaan. 

7. Voeren is niet toegestaan. 

8. Bij het eerste signaal mag men vissen. Bij het tweede signaal moet men direct ophalen. En zo 

vervolgens nog vier keer. Tijdens het signaal gehaakte vis telt nog mee. 

9. Voorkomen dient te worden dat de haak geslikt wordt. Gevangen vis dient zorgvuldig te 

worden onthaakt. 

10. Vissen dienen levend aangeboden te worden, dode vissen tellen niet.  

11. Alleen minder validen mogen zich, na toestemming van de wedstrijdleiding, laten assisteren 

door een derde. 

12. Het is de deelnemer verboden de waterkant of beplanting te vernielen of daar afval achter te 

laten. 

13. Het is de deelnemer niet toegestaan andere vis dan baars als vangst aan te bieden. 

Uitsluitend baars, welke tijdens de wedstrijd en door de deelnemer zelf gevangen is, mag als 

vangst worden aangeboden. 

14. Men mag één beaasde hengel hebben. 

15. Men vist alle vijf de stekken van links naar rechts of van rechts naar links. 

16. Iedere deelnemer wordt geacht de Algemene Voorwaarden voor selectie wedstrijden en 

Nationale Kampioenschappen Baarsvissen te kennen en na te leven. 

 

 

 


