
Wedstrijdreglement Witvissers 2014 

1. Iedere deelnemer/ster wordt geacht dit reglement te kennen en na te leven. 

2. De wedstrijden zijn alleen maar voor senior leden (14 jaar en ouder) 

3. De loting is 1 uur voor de wedstrijd. Minimaal 2 mensen van de wedstrijdcommissie moeten aanwezig zijn. Daarna 

sluit de loting. Niet aanwezig? Dan word er voor de betreffende persoon geloot. 

4. Bij iedere wedstrijd wordt er opnieuw geloot. 

5. Er wordt gevist met een vaste hengel voorzien van een lijn met een enkelvoudige haak. Deze haak mag niet voorzien 

zijn van een weerhaak. Maximale lengte van de hengel is 9,5 meter, met lijn 15meter. (2 topsets mogen klaar liggen.)  

6. Optuigen en peilen voor de wedstrijd is toegestaan, voeren voor het belsignaal heeft uitsluiting tot gevolg. 

7. Er mag gebruik worden gemaakt van lokvoer. Het maximale gewicht van het lokvoer bedraagt 600 gram 

gebruiksklaar. (Let op: Dit is inclusief pellets, maïs of deeg). Bij de loting wordt het voer gewogen door de 

wedstrijdleiding. Maden, casters en / of wormen (indien geoorloofd) maximaal een halve liter. Tevens behoud 

de wedstrijdleiding zich het recht voor om incidenteel te controleren of een visser extra voer bij zich heeft. ¼ 

liter maden en een ¼ liter casters. 

8. Het gebruik van verse de vase als aas of als voer is verboden. Eveneens verboden is het gebruik van 

duivenmest, aardappelen, drijvende korst, zo ook gekleurde maden. Het gebruik van gemalen hennep is wel 

toegestaan. 

9. Hulp van derden is verboden, tenzij de wedstrijdleiding anders beslist. Om de wedstrijden rustig te laten 

verlopen is publiek niet toegestaan op de wedstrijdterrein. Toegang is alleen voor wedstrijdvissers toegestaan. 

10. Bij het eindsignaal moet de hengel direct worden ingehaald,gehaakte vis mag nog binnengehaald worden. 

11. De gevangen vis moet, totdat weging en telling plaatsvindt, op de plaats van de deelnemer in een deugdelijk 

leefnet worden bewaard. Minimaal 2,5 meter lang. Een metalen leefnet is verboden. Stenen in het leefnet zijn 

ook verboden. 

12. Het is verplicht om bij elke wedstrijd 2 leefnetten te gebruiken. 

13. Een onthaakmat is aanwezig. 

14. Elke deelnemer dient een deugdelijk schepnet en onthaker bij zich te hebben, en indien nodig dit ook te 

gebruiken. 

15. Paling, snoek en snoekbaar, steur, meerval, worden niet geteld. Een giebel, kruiskarper, karper, koi en goudvis 

worden wel geteld. 

16. Er wordt begonnen met tellen niet eerder dan 15 minuten na het eindsignaal. 

17. Bij aanvang van de weging, zal er pas gewogen worden als, de weegschaal inclusief net, op 0 gram staat.  

18. Het tellen van de vis door de wedstrijdleiding dient in alle rust te geschieden. De wedstrijdleiding mag dus niet 

gehinderd worden door hen die de telling willen volgen. De visser waarbij op dat moment geteld wordt moet 

bij zijn leefnet aanwezig zijn. Indien de visser niet aanwezig is kan deze uitsluiting tot gevolg hebben. Zijn er te 

veel dode vissen ( meer dan 5 stuks, dan worden de dode vissen niet meegeteld). 

19. De telling en de weging van wedstrijdleiding is bindend. 

20. Elke deelnemer is verplicht mee te werken aan een goed en sportief verloop van de wedstrijd. Het zich niet 

houden aan het reglement kan uitsluiting tot gevolg hebben. Stoppen kan eerder dan het eindsignaal, maar er 

mag niet opgeruimd worden. Het leefnet moet tot aan de weging in het water blijven liggen. De andere vissers 

mogen er geen last van hebben. 

21. Voor het hoogste aantal gevangen vis wordt 1 punt toegekend, voor het hoogste gewicht wordt 1 punt 

toegekend. Let op! Er is 1 wedstrijd waarbij alleen op gewicht wordt gevist. 

22. Voor de vijvercompetitie tellen de zes beste uitslagen van de acht mogelijk te vissen wedstrijden. Iedereen 

heeft dus twee afvalwedstrijden. 

23. In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de wedstrijdleiding. 

24. Aanmelden voor iedere wedstrijd kan tot vrijdag 19.00 uur voorafgaand aan de wedstrijd bij de 

wedstrijdcommissie. Betaling vooraf bij de penningmeester Peter Jacobs voor de wedstrijden. 

Hierbij aangeven welke wedstrijden worden meegedaan (A,B,F, enz) 


