
 

 

 
Wedstrijdreglement: 

1 Het aantal uit te zetten visplaatsen is het totale aantal inschrijvingen 

minus de afmeldingen. De plaatsen worden uitgezet op een zo ruim 

mogelijke afstand als het viswater en het aantal deelnemers dit toelaat. 

2 Er wordt gevist in ten minste twee vakken. Deze worden om en om 

geklasseerd waarbij het hoogste gewicht voorrang heeft. Bij gelijke 

gewichten krijgt men hetzelfde aantal punten. Bij een oneven aantal 

deelnemers is het A – vak altijd het grootste vak, het B – vak altijd het 

kleinste vak. 

3 Van de vijf te vissen wedstrijden bij het prijsvissen tellen de vier beste 

wedstrijden voor het eindklassement. Bij het koningsvissen tellen de 

beste twee van de drie wedstrijden. 

4 Afmelden, liefst de dag voor de wedstrijd, echter uiterlijk twee uur 

voor de wedstrijd bij René de Haan 0413-477699 

5 Puntentelling: Wel mee gedaan maar geen vis = 5 punten meer dan 

het aantal punten van de laatste deelnemer met vis. Niet meegedaan, 

wel afgemeld = 5 punten meer dan het aantal deelnemers dat zich voor 

de betreffende competitie heeft ingeschreven. Niet meegedaan en niet 

afgemeld = 15 punten meer dan het. aantal deelnemers dat zich voor 

de betreffende competitie heeft ingeschreven. Een niet afgemelde 

wedstrijd kan niet vervallen, de punten tellen dus altijd mee. Indien 

men zich 2 wedstrijden niet heeft afgemeld vervalt verdere 

deelname en de prijs. 

 

 

 

6 Bij het prijsvissen zijn alle hengeltypen toegestaan. Bij alle andere 

wedstrijden geldt hengellengte maximaal 9 ½ meter met een snoer van 

maximaal dezelfde lengte, voorzien van één haak. Er mag één reserve 

hengel klaar staan.Indien men zich hier niet aan houdt volgt onmiddellijke 

diskwalificatie. Bij alle wedstrijden wordt er gevist op gewicht. 

7 Bij cuppen mag slechts één hengel zich boven het water bevinden. 

Maximale lengte is 9.5meter 

8 De dobber moet het lood kunnen dragen 

9 Het gebruik van een voerkorf of methodfeeder is verboden.Elk 

zelfhaaksysteem is verboden 

10 Het gebruik van gekleurde maden, verse de vase en imitaties hiervan zijn 

niet toegestaan, evenals gekleurd voer. Het gebruik van hennep is niet 

toegestaan op verenigingswater van E.R.H.V. Houdt het voeren beperkt!! 

11 Alle levend gevangen vis telt mee, de vis dient bewaart te worden in een 

ruim leefnet en dient tot het moment van weging in het water te blijven op de 

plaats van de deelnemer. Na weging wordt de vis onmiddellijk teruggezet 

12 Bij onweer wordt de wedstrijd direct gestaakt, en is het inpakken en 

wegwezen. 

13 E.R.H.V. stelt zich niet aansprakelijk voor schade, vermissing, ongevallen 

en of diefstal in welke vorm dan ook 

11 In gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de 

wedstrijdcommissie. 

 


