
 

Wedstrijd Reglement HSV St. Petrus. 

Reglement witviswedstrijden senioren Iedere deelnemer wordt geacht dit reglement te kennen en na te 

leven. Deelnemen betekent instemmen. 

1. Er wordt gevist met een hengel naar keuze voorzien van één lijn met één enkeltandige 

haak.  

2. Voor aanvang van de wedstrijd wordt door loting het plaatsnummer bepaald. 

3. Eerste signaal is aanvang vissen, het tweede signaal is einde wedstrijd en moet men 

direct de hengel uit het water halen.  

4. Het vissen met gekleurde maden en het gebruik van sonar app. is verboden. 

5. Alle gevangen vissoorten tellen mee, met uitzondering van vis in gesloten tij, 

donderpad, paling, meerval. Deze moeten direct worden teruggezet. 

6. De gevangen vis moet tot aan de weging in een niet metalen leefnet worden bewaard. 

Leefnetten mogen alleen aan de buitenkant worden verzwaard. Behandel de vis 

dusdanig zodat er geen verminking ontstaat en de vis onbeschadigd ter weging wordt 

aangeboden. Gevangen vis eerst bijzetten in het leefnet voor dat er weer ingegooid 

wordt. Leefnet minimaal 3 mtr. Lang. 

7. Er wordt gevist in 2 vakken (onderkant en bovenkant) volgens een puntensysteem. 

De deelnemers die in vak A of vak B het hoogste gewicht vangt krijgt hiervoor 1 punt. 

De daaropvolgende deelnemer in vak A of vak B krijgt 2 punten, de daaropvolgende 3 

punten enz. Vanaf plaats 10 en bij het vangen van geen vis krijgt men 10 punten. (Bij 

gelijke gewichten wordt er geloot.) Deze punten worden samengeteld. Per wedstrijd en 

per vak ontstaat op deze wijze een ranking waarbij nummer één 1 punt mee neemt 

naar het competitie resultaat, nummer twee punten enz. tot maximaal 10 punten.  

Koning wordt hij of zij die, na aftrek van de 2 slechtste wedstrijd resultaten, de minste 

punten als eindresultaat heeft. Eindigen twee of meer deelnemers gelijk dan wint 

degene die het hoogste totaal gevangen gewicht van alle wedstrijden heeft. 

8. Elke deelnemer die een bovenkant loot neemt een weegnet-en schaal mee. Er wordt 

gewogen met min. 2 personen. Elke deelnemer is hier zelf verantwoordelijk voor. Bij 

vroegtijdig stoppen van de wedstrijd, anders dan in noodgevallen, dient de 

vertrekkende deelnemer zelf te zorgen voor vervanging. Het niet nakomen levert een 

penalty op van 12 punten. Frequent niet nakomen (vaker dan 2 keer) leidt tot 

uitsluiting van deelname aan de opvolgende wedstrijden. 

9. Het inschrijfgeld voor de competitie moet vóór elke wedstrijd zijn voldaan. 

10. Prijzen dienen persoonlijk te worden afgehaald. Indien men is verhinderd dient men 

dit voor de wedstrijd door te geven. 

11. De wedstrijdleiding heeft het recht de wedstrijd, bij calamiteiten, op te schorten of af 

te gelasten. Er kan besloten worden om deze te laten vervallen of opnieuw te vissen. 

12. Deelname aan activiteiten is geheel voor eigen risico. De vereniging aanvaardt geen 

enkele aansprakelijkheid. 

13. Op dit wedstrijdreglement zijn mede van toepassing de bij of krachtens de visserijwet, 

het reglement voor de binnen visserij en het reglement gesloten tijden vastgestelde 

regels.  

14. In die gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de wedstrijdcommissie. 


