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WEDSTRIJD REGLEMENT 

 

DATA CLUBWEDSTRIJDEN 

Jaarlijks wordt er op voorstel van het algemeen bestuur een aantal data vastgesteld voor het houden van 

clubwedstrijden. Deze dienen in de afsluitende seizoensvergadering aan de orde te komen en door de 

vergadering te worden goedgekeurd. Zo ook de daaraan verbonden inleggelden en puntentelling.  

 

DEELNAME WEDSTRIJDEN 

1.  Bij deelname aan wedstrijden is de deelnemer strikt gebonden aan het voor die betreffende wedstrijd 

 geldende wedstrijdreglement. Bij niet nakomen van de verplichtingen kan uitsluiting tot gevolg hebben.  

2.  Bij zeer ernstige overtredingen, zoals bv. het trachten te beïnvloeden van de einduitslag, kan een lid 

 geroyeerd worden.  

3.  Voorts is de deelnemer verplicht om aanwijzingen van de wedstrijdcommissaris, bestuur en/of controleur 

 stipt op te volgen. Wordt hier niet aan voldaan, kan eveneens uitsluiting voor verdere deelname aan de 

 wedstrijd tot gevolg hebben.  

4.  De deelnemer is te allen tijde verplicht om op verzoek van de wedstrijdcommissaris,bestuur en/of 

 (hoofd)controleur inzage te geven in zijn van huis meegebrachte visbenodigdheden, zoals viskist e.d.. 

 

JAARLIJKSE ACTIVITEITEN  

- Koningsvissen 

 Hengelsoort: Vaste hengel 

 Puntensysteem: Aantal en gewicht 

 Aantal wedstrijden: Senioren 6, junioren 5. Voor het eindklassement gelden bij senioren de 5 beste resultaten, 

 bij de junioren de beste 4 resultaten. Indien senioren minder dan 5  wedstrijden en junioren minder dan  

 4 wedstrijden hebben deelgenomen worden zij niet opgenomen in het eindklassement. 

 Puntentelling eindklassement: Bij een gelijk aantal punten is het aantal gevangen vissen de maatstaaf. 

 Deelname jeugd: Personen die per 1 januari van het visseizoen 15 jaar of jonger zijn en in het bezit zijn van 

 geldige documenten. 

- Donderdagavond vissen 

 Regels zoals omschreven bij Koningsvissen 

 Prijzengeld is inschrijfgeld. Prijzengeld wordt volgens verdeelsleutel verdeeld over de plaatsen 1 t/m. 3. 

 Droog lokvoer is niet toegestaan, alleen “licht” bijvoeren met het aas waarmee gevist wordt.  

 - Koppelwedstrijd 

  Hengelsoort: Hengel keuze vrij 

  Puntensysteem: Gewicht 

  Inschrijven: Vooraf inschrijven als koppel verplicht 

  Prijzengeld is inschrijfgeld. Vereniging verhoogd inleggeld met € 100,00. Totale  prijzengeld wordt  

  volgens verdeelsleutel (1ste; 40%, 2de; 25%, 3de; 20%, 4de;10%, 5de; 5%) verdeeld over de plaatsen  

  1 t/m. 5. 

 - Blinde koppelwedstrijd 

  Regels als omschreven bij koppelwedstrijd. 

  Inschrijven: Vooraf inschrijven verplicht. 

  Prijzengeld is inschrijfgeld. Prijzengeld wordt volgens verdeelsleutel (1ste; 40%, 2de; 25%, 3de; 20%, 

  4de;10%, 5de; 5%) verdeeld over de plaatsen 1 t/m. 5. 

 - Koppelwedstrijd Junioren/Senioren 

  Regels als omschreven bij Koningsvissen 

  Inschrijven: Vooraf inschrijven verplicht.  

 - Jan van Hout Wisseltrofee 

  Regels als omschreven bij Koningsvissen 

  Puntensysteem: Gewicht 

 - Marathonwedstrijd 

  Regels als omschreven bij Koningsvissen 

  Inschrijven: Vooraf inschrijven verplicht. 

  Prijzengeld is inschrijfgeld. Prijzengeld wordt volgens verdeelsleutel (1ste; 40%, 2de; 25%, 3de; 20%, 

  4de;10%, 5de; 5%) verdeeld over de plaatsen 1 t/m. 5. 

 - Kanaal vissen 

  Regels als omschreven bij Koningsvissen 
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  Inschrijven: Inschrijven vooraf verplicht 

  Prijzengeld is inschrijfgeld. Prijzengeld wordt volgens verdeelsleutel (1ste; 40%, 2de; 25%, 3de; 20%, 

  4de;10%, 5de; 5%) verdeeld over de plaatsen 1 t/m. 5. 

 - Zomeravond vissen (Cor Smits Wisselbeker) 

  Hengelsoort: Hengel keuze vrij 

  Regels omschreven bij Koningsvissen, afwijkend puntensysteem 

  Puntensysteem: Gewicht 

  3 wedstrijdavonden. Per wedstrijd worden punten toegekend. 3 wedstrijdresultaten tellen mee voor het 

  eindklassement. Bij gelijk aantal punten telt het meest gezamenlijke gewicht. 

 - WAO-AOW wedstrijd 

  Hengelsoort: Hengel keuze vrij 

  Regels omschreven bij Koningsvissen. 

 - Familie wedstrijd 

  Regels omschreven bij Koningsvissen, 

  Inschrijven: Vooraf inschrijven als koppel verplicht 

 - Karperweekend 

  Minimale leeftijd 18jaar. 

 - Forel vissen 

  Regels als omschreven op de forelvergunning. 

 

VERBODSBEPALINGEN 
Het is verboden… 
1.  Met rode c.q. gekleurde maden, chemisch gekleurd voer, Verse de Vase en  tubifex te vissen. Tevens is het 

 verboden rode maden onder het voer te mengen of voerplekken aan te leggen. Bij overtreding volgt 

 onherroepelijk diskwalificatie. 

2.  In de gesloten tijd: 

  -  Te vissen met slachtproducten, worm, stukje vis (ongeacht hoe groot) of kunstaas of dode vis in 

   het tijdvak van 1 april t/m 31 mei, muv. kunstvlieg <2,5cm. (Vliegvissen is in deze periode wel 

   toegestaan, zie visserijwet). Deze mogen ook niet in het voer verwerkt zijn.  

  - Op roofvis te vissen: 

    * Snoek: 01 mrt. tot laatste zaterdag in mei. (directe terugzetverplichting) 

    * Barbeel-Kopvoorn-Winde: 01 apr. t/m 31 mei 

    * Snoekbaars en Baars: 01 apr. tot aan de laatste zaterdag in mei.   

3.  Nachtvissen is verboden. (Vanaf 2uur na zonsondergang tot 1uur voor zonsopgang). 

4.  Een leefnet te gebruiken, behoudens bij wedstrijden en evenementen. 

    Het gebruik van een zgn. “karper bewaarzak” is evenmin toegestaan. 

5.  Het terrein is een wandelzone. Onder geen beding mag het terrein  betreden worden per fiets of 

 gemotoriseerd vervoer. 

6.  Het is verboden om een visplaats zo in te richten of te creëren dat takken worden afgebroken en/of 

 oevergebied wordt aangetast of veranderd. 

7.  Het is verder verboden oevers en eigendommen van de visvereniging en/of haar leden te vernielen of te 

 beschadigen en het is tevens verboden etensresten of ander afval op de visplaats en/of plantsoenen achter te 

 laten. 

8.  De waterstand op enigerlei wijze te beïnvloeden. 

9.  Een katapult (wettelijk verbod) te gebruiken. 

10. Te vissen met drijvend aas, bv. drijvende broodkorst, brood (vlokken) etc.. 

11. Te vissen als de vijver(s) voor meer dan de helft is/zijn dichtgevroren. 

12. Open vuur aan te leggen of kooktoestellen of barbecues te gebruiken. Deelnemers aan de jaarlijks 

 terugkerend karperweekend krijgen hiervoor een tijdelijke ontheffing van het bestuur. 

13. Er mag niet gevist worden in het paaigebied. (zone links op grote vijver, bij boerderij,  gezien vanaf 

 clubgebouw) 

14. Te vissen vanaf de brug. 

15. Vissen buiten de aangebrachte visstekken. 

16. Nuttigen van alcoholische dranken aan de vijver en/of tijdens wedstrijden. 

17. Te vissen op snoek, baars en snoekbaars met dood aas en/of kunstaas in de periode van maart t/m. 

 september. 

18. Het vissen met levend aas. 
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19. Mee te lopen met de wegers commissie. 

20. Gevangen vis (bv. forel) schoon te maken op het viscomplex “de Dribbelei”. 

21. Voor te voeren of een voerplek aan te leggen indien men niet vist of direct gaat vissen. 

22. Na de wedstrijd overgebleven aas en/of lokvoer in de vijver te gooien. 

OVERTREDINGEN 

1.   De overtredingen zoals bedoeld in de statuten bestaande uit:  
 a.   het niet nakomen van de bepalingen vastgelegd in de Visserijwet en andere daarop gebaseerde  

  overheidsvoorschriften en de vergunningsvoorwaarden van de door de vereniging of een overkoepelende 
  organisatie uitgereikte (jeugd) VISpas en/of andere vergunning;  
 b.   het kopen, te koop aanbieden of verkopen van vis gevangen in door de vereniging gepacht water;  
 c.   het gebruiken van vangmiddelen waarvoor geen vergunning is verstrekt;  
 d.   het vissen zonder vergunning;  
 e.   het vissen op onsportieve wijze of het mishandelen van gevangen vis;  
 f.    het hinderen, beledigen of bedreigen van de controleur(s)  
2.   Het bestuur behandelt zelf in de eerstvolgende bestuursvergadering de haar bekend zijnde overtredingen van 
 (jeugd)leden. 
3.   Het bestuur neemt geen beslissing dan nadat zij het betrokken lid, en bij een jeugdlid diens wettelijke 
 vertegenwoordiger(s) de gelegenheid heeft geboden, binnen een door het bestuur nader te bepalen redelijke 
 termijn, zijn/haar zienswijze t.a.v. de geconstateerde overtreding toe te lichten.  
4.   Overtredingen kunnen worden bestraft:  
 a.   met een schriftelijke waarschuwing;  
 b.   met een schorsing over een nader te bepalen periode;  
 c.   met het al dan niet voorwaardelijk, bijvoorbeeld met een proeftijd, opzeggen van het   
  lidmaatschap. 
5. Bij deelname aan wedstrijden dient de vangst altijd aangeboden te worden ter weging. Bij het niet aanbieden 
 volgt schorsing van een voor het eindklassement meetelde wedstrijd. Betreffende wedstrijd wordt door 
 wedstrijdcommissie vastgesteld. Bepaling geldt voor zowel Senioren als Junioren.  

De opgelegde straf wordt binnen een maand, nadat het bestuur iom. wedstrijdcommissie de straf heeft 
vastgesteld, schriftelijk ter kennis gebracht van het lid.  

WEDSTRIJD REGLEMENT 
1.  Bij alle wedstrijden dient iedere deelnemer zich uiterlijk een ½ uur voor aanvang van de wedstrijd te hebben 

 ingeschreven. Trekking van de steknummers geschied dus uiterlijk tot een ½ uur voor aanvang van de 
 wedstrijd tenzij anders vermeld in het jaarprogramma. Men is verplicht plaats te nemen op het getrokken 
 steknummer. Onderling ruilen is niet toegestaan. Er worden niet meer nummers uitgezet als dat er een ½ uur 
 voor  aanvang van de wedstrijd ingeschreven deelnemers zijn. 
2.  Duur van de wedstrijd wordt aangegeven in het jaarprogramma. 
3. Alle wedstrijden behalve donderdagavond wedstrijd is max. 250gr. droog lokvoer toegestaan. Tijdens 
 donderdagavond wedstrijden is het voeren met droog lokvoer niet toegestaan, bij overtreding volgt 
 diskwalificatie. Alleen licht bijvoeren i.c.m. werppijpje van  de toegestane aas/aassoorten is toegestaan.  
4.  Peilen voor aanvang en tijdens de wedstrijd is toegestaan. 
5.  Alle wedstrijden, tenzij anders aangegeven worden gevist met vaste hengel met maximaal 1 onderlijn en  
 1 haak. 
6.  Tenzij anders vermeld, is de max. hengellengte vrij. 
7.  Voor alle wedstrijden tellen alle vissoorten, m.u.v. snoek, snoekbaars en paling, deze moeten onmiddellijk 
 worden teruggezet. 
8.  Het start- en eindsignaal is een toeter. 
9.  Voor aanvang wedstrijd mag de lijn niet  in het water liggen. Peilen is uiteraard wel toegestaan. 
10. Na eindsignaal dient onmiddellijk gestopt te worden met vissen en moet worden opgehaald. Vis die ten 
 tijde van het eindsignaal gehaakt is, wordt meegewogen mits binnen 15 minuten na het eindsignaal in het 
 leefnet aanwezig.  
11. De vissen dienen in het leefnet te worden gelaten tot een weegploeg bij de visplaats  is. 
12. Bij overtreding van het wedstrijdreglement wordt u voor desbetreffende wedstrijd uitgesloten. Bij herhaling 
 vindt schorsing plaats voor het restant wedstrijden van het lopende jaar.    
13. Om voor de koningstitel in aanmerking te komen moet men 5 van de 6 (junioren 4 van de 5) 
 koningswedstrijden gevist hebben. 
14. De deelnemer dient vóór het startsignaal wedstrijd aanwezig te zijn op zijn/haar visstek. Aankomst na 
 startsignaal betekend uitsluiting voor de wedstrijd. 
15. Inschrijving vooraf: Voor bepaalde wedstrijden (zie jaarprogramma) dient vooraf ingeschreven te worden. 
 Inschrijving voor en/of na inschrijftermijn is niet mogelijk. 
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GEDRAGSREGELS / BEPALINGEN  WEDSTRIJDEN 

1.  Inschrijving en betaling van inschrijfgeld dient te geschieden bij de wedstrijd  secretaris en/of bestuur. 

2. Het tijdstip van de wedstrijden wordt voorgesteld door de bestuur iom. Wedstrijdcommissie. 

3.  Alle wedstrijden wordt gevist op gewicht en/of gewicht icm. aantal, dit is aangegeven artikel jaarlijkse 

 activiteiten van dit reglement. Bij gelijk punten totaal is het aantal bepalend. 

4.  De gevangen vis dient bewaard te worden in een niet stalen leefnet.  

 Advies: Lengte min. 2,5mtr., en een minimale doorsnede van 30cm., met kleine mazen. 

5.  Hulp bij / van anderen (uitzondering junioren) is niet toegestaan, alleen in noodgevallen.  

6.  Het steknummer is herkenbaar aan een grondpenning, men is verplicht daar te gaan zitten. Het is de 

 deelnemer verboden plaats te nemen verder dan 2 meter, hetzij ter linker of  rechterzijde van het steknummer. 

 De deelnemer mag de toegewezen ruimte vrijelijk gebruiken voor het optuigen etc., met als voorwaarde, dat 

 hij/zij de mededeelnemers niet hindert of in de visserij belemmert. 

 Men is verplicht zijn visstek na afloop schoon achter te laten. 

7.  Voor alle wedstrijden geldt dat u moet beschikken over geldige visdocumenten van rijkswegen en, indien 

 van toepassing van de pachthebbende HSV Ons Genoegen. Op verzoek dienen deze getoond te worden aan 

 de daartoe bevoegde personen. 

8.  Prijswinnaars moeten persoonlijk bij de prijsuitreiking aanwezig zijn om zijn/haar prijs in ontvangst te nemen. 

 Bij afwezigheid vervalt het recht op de prijs en komt ten goede van de vereniging, mits voor aanvang wedstrijd 

 aangegeven is bij bestuur, dat hij/zij niet aanwezig kan zijn. Deze uitzondering geldt niet voor 

 donderdagavond wedstrijden. 

9.  Bij deelname aan wedstrijden is men verplicht de gevangen vis aan te bieden ter weging. 

10. Alle gevangen vis dient teruggezet te worden. 

11. Alle senior wedstrijden zijn ook voor junioren behalve senior koningswedstrijd. 

12. Als visser(s) op de visvijver de Dribbelei mag u geen geluidsoverlast veroorzaken of  bezorgen aan 

 medevissers en/of bewoners rondom de visvijver de Dribbelei. 

13.Tenzij anders vermeld zijn de wedstrijden alleen toegankelijk voor de eigen leden.  

14. Het aantal wedstrijden wordt door bestuur en de betreffende wedstrijdcommissie in concept gepresenteerd 

 tijdens de afsluitende seizoenvergadering. Na accorderen wordt het wedstrijdprogramma voor het nieuwe 

 seizoen vastgesteld.   

15. Deelname aan wedstrijden geschiedt op eigen risico. 

16. Een wijziging in dit reglement dient te gebeuren in overleg met het bestuur van HSV Ons Genoegen. 

17. Bij bedrog, misleiding of een poging daartoe, ook als dit achteraf mocht blijken, zal dit leiden tot 

 diskwalificatie. Onsportief gedrag zal eveneens tot diskwalificatie leiden. 

18. De wedstrijdleiding heeft de bevoegdheid de wedstrijd bij slechte weersomstandigheden bijvoorbeeld bij 

 onweer of andere calamiteiten (ongevallen, e.d.) stil te leggen en indien mogelijk na enige tijd te hervatten. 

 Indien 50% van de totale wedstrijdduur is gevist en het vaststellen van de uitslag levert geen gevaar op dan is 

 de wedstrijd geldig. Wordt er korter gevist dan 50% van de wedstrijdduur en hervatting is niet mogelijk dan is 

 de wedstrijd ongeldig en wordt evt. een vervangende wedstrijd bepaald door het bestuur i.o.m. 

 wedstrijdcommissie. Uitspraak is bindend. 

19. HSV Ons Genoegen kan niet verantwoordelijk en aansprakelijk worden gesteld voor diefstal of enigerlei 

 schade voortvloeiende uit voorbereiding, deelname of na afloop van de wedstrijd. 

20. Vissen met max. 2 hengels (senioren),1 hengel (junioren) mits in bezit van een geldige Vispas i.c.m. een 

 geldig lidmaatschapbewijs van HSV Ons Genoegen. Indien junioren naast een geldig lidmaatschapbewijs van 

 HSV Ons Genoegen ook in het bezit zijn van een geldige JeugdVispas, is vissen met max. 2 hengels 

 toegestaan. 

21. Op wedstrijddagen beslist bestuur of er op “ ’t Gatje” vrij gevist kan worden. 

22. Op de donderdagavonden (wedstrijden op ’t Gatje” en een deel op de grote vijver) in de maanden; mei, juni, 

 juli en augustus mag alleen vrij gevist worden op de visstekken 1 t/m.12 en 36 t/m 40, voor rolstoelgebonden 

 invaliden op de steiger, dit vanaf 17:00uur. 

23. Het uitzetten van de visstekken wordt uitgevoerd door: voorzitter, voorzitter wedstrijdcommissie en evt. 

 wedstrijdsecretaris. 

24. Het bestuur en/of wedstrijdcommissie heeft ten alle tijden het recht om de vissen en visattributen te 

 controleren. 

25. Deelname aan wedstrijden betekend instemming met de wedstrijdvoorschriften en/of  reglementen. 

26. Onregelmatigheden dienen direct gemeld te worden bij het bestuur en/of wedstrijdcommissie. 

27. Voor rolstoelgebonden invaliden vissers zijn max. 3 visstekken op de steiger, en 3 aangepaste visstekken t.w. 

 visstek 24 – 47 – 63 elders op de vijver. Visstek, en/of bij meerdere deelnemers wordt door loting bepaald. 

28. In gevallen waarin de reglementen niet zijn voorzien beslist de betreffende wedstrijdcommissie en/of bestuur. 
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  De uitspraak van deze commissie is bindend. Bezwaar of beroep is niet mogelijk. 

29. Bij gericht vissen op karper dient men ten aller tijden een onthaakmat bij te hebben en te gebruiken.  

30. Term jeugdleden A en B, komen/zijn per ingang van 2013 (te) vervallen. Jeugdleden zijn leden die op 01 

 januari van het nieuwe seizoen nog géén 16 jaar zijn. 

 


