
 1 

INHOUDSOPGAVE: 
          blz. 
1. Voorwoord 2  
2. Algemene voorwaarden gebruik Vispas 3 
3. Algemeen reglement 4  
4. Huishoudelijk reglement  4 
  * Begripsbepalingen 4 
  * Gebouw 4 
  * Vergunning kosten 4 
  * Bestuur 5 
  * Taak dagelijks bestuur 5 
  * Commissies en/of werkgroepen 5 
  * Taak wedstrijdcommissie 6 
  * Taak jeugdcommissie 6 
  * Kascontrole commissie    6   
  * Boekjaar 6 
  * Beëindiging lidmaatschap 6 
  * Donateurs en sponsoren 6 
  * Data clubwedstrijden 6 
  * Deelname wedstrijden 6   
5.  Verbodsbepalingen 7 
6. Overtredingen  7 
7. Wedstrijdreglement 8 
8. Gedragsregels / bepalingen wedstrijden 8 
9. Reglement meevistoestemming 
10. Reglement nachtvispas 
 
- Bijlagen 
  * Jaarlijkse activiteiten 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 2 

1.. VOORWOORD 
 
Beste Hengelsportvisser HSV Ons Genoegen, 
 
Voor u ligt de nieuwe versie van het reglement van Hengelsport Vereniging Ons Genoegen Gemert. Dit document 
is bedoeld als wegwijzer binnen de vereniging. Het is een bundeling van de huishoudelijke regels van HSV Ons 
Genoegen, bepalingen Sportvisserij Nederland en wettelijke bepalingen. Dit document bevat naast informatie ook 
regels en voorschriften die bijdragen tot een prettige visomgeving. Lees dit reglement dus zorgvuldig door en 
maak je bekend met de inhoud ervan. Dit document is door bestuur HSV en wedstrijdcommissie met veel 
aandacht en zorg samengesteld, desondanks is dit reglement ‘constant in beweging’.  
Regelmatig worden de reglementen beoordeeld op actualiteit en indien nodig zullen deze worden aangepast. 
Mutaties zullen i.d.v. een inlegvel o.a. bij uitgifte van de nieuwe Vispassen worden overhandigd. 
Regels kun je vastleggen, moet je lezen, zonder regels hangt alles als los zand aan elkaar. Regels zijn er om een 
prettigere en veiligere visomgeving te scheppen, maar met alleen regels lukt dat ook niet. Iedere visser heeft zijn 
eigen verantwoording en sportieve bijdrage. Wanneer we onze eigen verantwoording samenvoegen met de 
regels wordt het losse zand een sterke burcht, zodat we kunnen bouwen aan een toekomst en deze met 
vertrouwen en zekerheid tegemoet kunnen zien.   
 
 
 
 
 
Bestuur en wedstrijdcommissie 
Hengelsport Vereniging Ons Genoegen Gemert 
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2.. ALGEMENE VOORWAARDEN GEBRUIK VISPAS 
 
De houder van de VISpas dient zich te houden aan de hierna genoemde voorwaarden, gemeentelijke bepalingen 
en de wettelijke regels. Het niet in acht nemen van de voorwaarden en wettelijke regels betekent dat men wordt 
geacht zonder vergunning (schriftelijke toestemming) te vissen en in overtreding is op de Visserijwet.  
 
2.1 Algemeen 
1.   In de wateren genoemd in de Landelijke Lijst van Viswateren mag uitsluitend worden gevist indien men 
  tevens in het bezit is van een geldige VISpas. Deze Lijst van Viswateren zonder de vereiste Vispas, 
  geeft geen enkel recht. 
2.   In deze wateren mag door de houder van de VISpas worden gevist met maximaal twee hengels (welke 
  ten hoogste zijn voorzien van drie stuks één-, twee- of drietandige haken) voorzien van alle wettelijk 
  toegestane aassoorten.  
3.   De gevangen vis dient onbeschadigd in hetzelfde water te worden teruggezet of -indien bestemd voor 
  eigen consumptie- direct te worden gedood (krachtige tik op de kop).  
 
2.2 Het is verboden: 
4.   De gevangen vis te verkopen.  
5.   Aan viswedstrijden deel te nemen en/of viswedstrijden te houden/organiseren, tenzij daarvoor  
  schriftelijke toestemming is verleend door de visrechthebbende federatie of hengelsportvereniging. 
  Indien langs een water een wedstrijdparcours is uitgezet op basis van een verleende vergunning dient 
  men het parcours vrij te houden.  
6.   De zgn. rally- of estafettevisserij uit te oefenen, of elke andere vorm van visserij waarbij de  
  gevangen vissen worden meegenomen ter bepaling van de uitslag.  
7.   Op, aan of nabij het viswater meer dan 15 dode zoetwatervissen groter dan 15 cm in bezit te  
  hebben.  
8.   Te vissen of te voeren met gekleurde maden.  
9.   Handelingen te verrichten die zouden kunnen leiden tot verstoring, vernieling of beschadiging van de 
  natuur en/of andermans eigendommen of tot hinder voor anderen.  
10.  Zodanig te vissen dat (water)vogels het aas kunnen grijpen.  
11.  Vislijn en ander afval achter te laten op de visplaats. Bij het verlaten van de visplaats dient deze  
  schoon te zijn!  
12.  Particuliere terreinen en oevers zonder toestemming van de eigenaar te betreden, ook al heeft  
  men het recht om in het aanliggende water te vissen.  
13.  Land te betreden, waarop beplantingen en gewassen, of nog te maaien gras staat, tenzij men een 
  geldend looprecht heeft.  
14.  Huisdieren mee te nemen bij loslopend vee. Men dient de hekken op landerijen steeds te  
  sluiten.  
 
In recreatie- en natuurgebieden dient men zich te houden aan de bepalingen en voorschriften die daar gelden. 
Deze zijn vaak door middel van borden aangegeven.  
 
Men is verplicht de VISpas en bijbehorende Lijst(en) van Viswateren of de app landelijke viswateren direct ter 
inzage te overhandigen aan bevoegde controleurs van de hengelsportvereniging, federatie en/of Sportvisserij 
Nederland, de politie of andere wettelijk bevoegde opsporingsambtenaren. Aanwijzingen van hen dienen 
onmiddellijk te worden opgevolgd. Bij geconstateerde overtreding is de controleur bevoegd de VISpas en de 
Lijst(en) van Viswateren in te nemen. De controleur is vervolgens verplicht deze documenten onverwijld bij de 
secretaris van de vereniging of bij de federatie in te leveren, onder opgave van reden van inname.  
 
Men vist op eigen risico en is persoonlijk aansprakelijk voor zijn / haar handelingen. Sportvisserij Nederland, de 
federaties en/of de hengelsportverenigingen, en de eigenaren van het viswater aanvaarden hiervoor geen enkele 
aansprakelijkheid. 
 
De VISpas en de Lijst(en) van Viswateren zijn strikt persoonlijk, doch blijven eigendom van de vereniging 
die de VISpas heeft uitgereikt. 
 
De hierboven genoemde voorwaarden gelden voor alle wateren in deze lijst. Per federatiegebied of per water 
kunnen aanvullende / beperkende voorwaarden gelden. Die staan dan afzonderlijk bij de betreffende federatie of 
bij het betreffende water vermeld.  
 
Meld visstroperij en illegale visserij. Bij het bestrijden van stroperij is het belangrijk dat sportvissers alle verdachte 
activiteiten op en aan het water aan onderstaand telefoonnummer/formulier van de Algemene Inspectie Dienst 
(AID) melden. Dan weten de opsporingsdiensten waar problemen optreden en kan er iets aan worden gedaan! 
Meldpunt visstroperij: tel 045 - 546 62 30 (AID) 
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3.. ALGEMEEN REGLEMENT 
 
De VISSERIJWET is ook van toepassing op hengelvijver complex de Dribbelei te Gemert. Hoewel dit een vrij 
ingewikkelde wet is, wordt iedere hengelaar niettemin geacht deze te kennen.  
 
Noch bestuur, noch andere medewerkers van de club- en federatiewedstrijden kunnen aansprakelijk worden 
gesteld, voor, tijdens of na de wedstrijden voor aangerichte schade en ongevallen van welke aard dan ook door 
handelen van de visser(s). 
Het bestuur van HSV Ons Genoegen Gemert behoudt zich het recht om tijdens het seizoen 
onderstaande reglementen aan te passen c.q. te wijzigen zonder opgaaf van redenen en/of 
communicatie vooraf. 
De vergunninghouder is persoonlijk aansprakelijk voor zijn doen en laten. HSV Ons Genoegen Gemert aanvaardt 
hiervoor geen enkele aansprakelijkheid. De vergunninghouder dient tijdens het vissen de benodigde papieren 
desgevraagd te tonen aan bestuursleden, wedstrijdcommissie en/of daarvoor aangestelde controleur(s).  
Het bewijs van lidmaatschap is strikt persoonlijk en blijft eigendom van HSV Ons Genoegen. Uitlenen aan derden 
is verboden. Bij overtreding wordt het bewijs van lidmaatschap ingenomen. 
Vissen op visvijver “de Dribbelei” mogen zij die in het bezit zijn van een geldig bewijs van lidmaatschap, vispas, 
vijverpas of dag vergunning. 
Elke vergunninghouder wordt geacht deze reglementen te kennen en strikt na te leven. Overtredingen kunnen 
leiden tot uitsluiting, e.e.a. ter beoordeling van bestuur en/of de wedstrijdcommissie.  
  
 
4.. HUISHOUDELIJK REGLEMENT 
 
Verhouding statuten – huishoudelijk reglement. 
Volgens de statuten mag het huishoudelijk reglement geen bepalingen bevatten die strijdig zijn met de statuten. 
Ingeval van strijdigheid of twijfel prevaleert het bepaalde in de statuten. 
 
4.1 BEGRIPSBEPALINGEN 
 
In dit huishoudelijke reglement wordt verstaan onder:  
de vereniging:              Hengelsport Vereniging “Ons Genoegen” Gemert 
de statuten:                   De statuten van de vereniging, laatst gewijzigd en vastgesteld bij notariële  
   akte op 13 juli 1978, te Gemert 
het bestuur:                   Het bestuur van HSV Ons Genoegen.  
 
Klachtbehandeling: Alléén klachten via contactformulier gericht aan het bestuur worden in behandeling genomen. 
Contactformulier is via de website: www.hsvonsgenoegengemert.nl terug te vinden. 

De vereniging is opgericht op 18 september 1973 onder de naam Hengelsportvereniging “Ons Genoegen” en is 
gevestigd te Gemert. Ingeschreven bij Kamer van Koophandel te Eindhoven onder nr. 40235380 

4.2 GEBOUW 
 
1.  De kantine en toilet gedeelte mag niet betreden worden met laarzen. 
2. In het gehele clubgebouw is het algemeen rookverbod van kracht.  

4.3 VERGUNNING KOSTEN 
 
De vergunning kosten worden jaarlijks vastgesteld tijdens de algemene ledenvergadering. De actuele vergunning 
kosten staan gepubliceerd op de website van HSV Ons Genoegen Gemert. De kosten van een Vispas bestaan 
uit: Afdracht Federatieve kosten, afdracht Sportvisserij Nederland en verenigingscontributie. 
Vispas    : Leden op 01 januari van het seizoen 14 jaar en ouder  
Senior Vijverpas   : Leden op 01 januari van het seizoen 14 jaar en ouder  
Vispas65+   : Leden 01 januari van het seizoen 65 jaar en ouder     
Jeugd Vispas   : Jeugdleden 01 januari van het seizoen 13 jaar of jonger    
Junior Vijverpas   : Jeugdleden 01 januari van het seizoen 13 jaar of jonger   
Meevistoestemming  : Jeugdleden tot 10 jaar. 
Roofvistoestemming  : Jeugdleden 01 januari van het seizoen 13 jaar of jonder 
 
De aanvraag van een nieuwe (vervangende) vispas, bij beschadiging, verlies en/of diefstal waarbij €7,50 in 
rekening gebracht, loopt rechtstreeks via Sportvisserij Nederland. Het lid dient hiervoor zelf zorg te dragen. 
Informatie hierover is terug te vinden via de website van HSV Ons Genoegen Gemert. 
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De aanvraag van een nieuwe (vervangende) vijverpas, nachtvispas en/of meevistoestemming, bij beschadiging, 
verlies en/of diefstal waarbij €7,50 in rekening gebracht, loopt via de ledenadministratie van HSV Ons Genoegen 
Gemert. In contact treden met de ledenadministratie kan middels het contactformulier terug te vinden op de 
website van HSV Ons Genoegen Gemert. 
 
Vanaf contributiejaar 2018 is het verkrijgen van een Vispas alléén mogelijk indien er een machtiging voor jaarlijks 
eenmalige automatisch incasso (per jaar) wordt afgegeven. 

Vispassen en/of Vijverpassen, meevistoestemmingen kunnen worden aangevraagd via: 
- Website HSV Ons Genoegen Gemert 
- Clubgebouw van HSV Ons Genoegen Gemert tijdens openingstijden 

Dag vergunningen kunnen worden gekocht via: 
- Clubgebouw D’n Opsteker van HSV Ons Genoegen Gemert 
- Bisschops Dierenspeciaalzaak, De Pandelaar 94 GEMERT 

 
Toetreden tot de vereniging kan ten alle tijden geschieden. In bijzondere gevallen beslist het bestuur. 
 
4.4 BESTUUR 
 
1.  De vereniging kent drie bestuurslagen; dagelijks bestuur, algemeen bestuur en  
 de algemene ledenvergadering. 
2. Bestuurssamenstelling maximaal 7 personen, bij voorkeur oneven aantal. 
3.  De voorzitter wordt door de algemene ledenvergadering gekozen en benoemt. 
4.  De secretaris en penningmeester worden door het bestuur aan de algemene edenvergadering 
  voorgedragen en benoemd, samen met de voorzitter vormen zij het dagelijks bestuur. 
5.  Het algemeen bestuur wordt gevormd door het dagelijks bestuur aangevuld met de bestuursleden.  
6.  Een bestuurslid wordt voor 3 jaar benoemd. 
7. Bestuurslid dient vanuit Sportvisserij Nederland lid te zijn van de vereniging en in het bezit te zijn van  

een geldige Vispas. Kosten Vispas worden voor bestuursleden vanuit de vereniging vergoed. 
8. Bestuurslid dient in het bezit te zijn van een geldige verklaring omtrent gedrag (VOG). Aanvraag dient te 

verlopen via Sportvisserij Nederland. Kosten VOG worden vergoed door Sportvisserij Nederland dient 
aanvraag via haar is verlopen. 

9.  Ieder jaar zal in de voorjaarsvergadering, aan de hand van het rooster van aftreden, bekend 
 worden gemaakt welke bestuursleden en/of commissarissen aan de beurt van aftreden zijn, echter, 
zonder ingebrachte bezwaren kunnen zij wederom voor 3 jaar benoemd worden. 

10.  Nieuwe kandidaten dienen zich minimaal 10 dagen voor datum van de vergadering bij het 
 dagelijks bestuur aan te melden. 

 
4.5 TAAK DAGELIJKS BESTUUR 
 
De taakomschrijving van de voorzitter, de secretaris en de penningmeester, is als volgt: 
4.5.1 Taak voorzitter 
De voorzitter is belast met de leiding van de ledenvergadering, de vergaderingen van het algemeen bestuur en 
het dagelijks bestuur. Hij/zij is verantwoordelijk voor de uitvoering van door de ledenvergadering, bestuur en 
dagelijks bestuur genomen besluiten. Hij/zij heeft als voorzitter toegang tot alle vergaderingen, inclusief 
commissievergaderingen, behalve tot de vergadering van een commissie die benoemd zou zijn, een onderzoek te 
doen naar zijn functioneren. 
Hij/zij is verantwoordelijk voor toetsing van besluitvorming van de statuten, reglementen (wedstrijdreglement en 
huishoudelijk reglement) van de vereniging. Hij/zij is verantwoordelijk voor het goed functioneren van de 
vereniging. 
 
4.5.2 Taak secretaris 
De secretaris is belast met het schriftelijk contact tussen het bestuur en de leden, en met de voorbereiding van de 
vergaderingen van de leden, het bestuur en het dagelijks bestuur. Hij/zij is verantwoordelijk voor alle 
correspondentie over beleidszaken. Hij/zij is belast met de voortgangsbewaking van genomen besluiten en is 
verantwoordelijk voor het opstellen van het jaarverslag. 
Bij ziekte en/of afwezigheid van de voorzitter neemt de secretaris de taken van de voorzitter waar.  
 
4.5.3 Taak penningmeester 
De penningmeester is belast met het goed beheer van de verenigingsfinanciën en de ledenadministratie Hij/zij 
ziet toe op een juiste administratie van de ontvangen en uitgegeven gelden. Hij/zij is verantwoordelijk voor de 
jaarrekening en de begroting. Hij/zij is verantwoordelijk voor het op de hoogte stellen van het bestuur bij 
(dreigende) overschrijding van de begroting. Hij is verantwoordelijk voor het beheer en de belegging van de 
kasmiddelen. 
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Hij/zij heeft samen met de secretaris of de voorzitter procuratie voor het verrichten van betalingen. Ieder jaar zal 
door hem/haar in de voorjaarsvergadering een uitvoerige presentatie aan de leden doen plaats vinden betreft de 
werkelijke uitgaven van het vorige boekingsjaar en de begroting van het lopend jaar. 
 
4.6 COMMISSIES EN/OF WERKGROEPEN 
 
1.   Vanuit genoemde bestuurslagen zijn meerdere commissies en/of werkgroepen samengesteld, onder 
   leiding van een commissaris, die eveneens op voorstel van het algemeen bestuur door de algemene 
   ledenvergadering wordt benoemd. 
2.   De commissarissen hebben een ondersteunende en adviserende taak t.o.v. het dagelijks bestuur. 
3.   De vergaderingen van de commissies en werkgroepen worden geleid door een commissaris. De  
  voorzitter van de verenging of een ander lid van het dagelijks bestuur heeft het recht deze vergaderingen 
              bij te wonen. 
4.   Geldige besluiten worden genomen met volstrekte meerderheid van stemmen in een vergadering waarin 
              tenminste de helft van het aantal commissieleden aanwezig is. Ieder lid van een commissie en/of  
              werkgroep heeft één stem. De voorzitter van een commissie en/of werkgroep heeft eveneens stemrecht. 
5.   Leden van het dagelijks bestuur hebben altijd toegang tot de vergaderingen van de commissies en  
              werkgroepen. 
6.   Alle vergaderingen van de commissies en werkgroepen worden genotuleerd. 
  De notulen van de vergaderingen van de commissies worden binnen twee maanden na de  
  vergadering ter kennisneming aan het dagelijks bestuur en, nadat de commissie deze heeft  
  vastgesteld, ter kennisneming aan het algemeen bestuur gezonden. De notulen van  de  
  werkgroepen worden binnen twee maanden na de vergadering ter kennisneming aan het  
  dagelijks bestuur gezonden. Zij bevatten de besluiten van de commissie respectievelijk de  
  werkgroep. 
7.   De commissies en werkgroepen hebben de bevoegdheid adviseurs ter vergadering uit te  
  nodigen mits met voorafgaande toestemming van het dagelijks bestuur. 
8.   De commissies en werkgroepen zijn bevoegd ten behoeve van hun taakuitvoering mondelinge en 
              schriftelijke contacten met derden te onderhouden, één en ander met inachtneming van hun 
     verantwoordelijkheid jegens het dagelijks bestuur. 
9.   De taakomschrijving, de bevoegdheden en de werkwijze van de commissies, alsmede de door de 
  commissies samen te stellen reglementen worden ter goedkeuring aan het algemeen bestuur  
  voorgelegd. 
 
4.7 TAAK WEDSTRIJDCOMMISSIE 
 
1.  Het geven van gevraagd en ongevraagd advies aan het dagelijks en algemeen bestuur omtrent alle 
 zaken, op wedstrijden betrekking hebbend. 
2.  In samenwerking met bestuur samenstellen van jaarlijks activiteiten en wedstrijdprogramma en 
  reglementen voor alle wedstrijden. 
3.   Het organiseren van wedstrijden voor zoetwater, met inachtneming van de hiervoor geldende 
   reglementering van de overheid. 
   
4.8 TAAK JEUGDCOMMISSIE  
 
1.  De commissie heeft tot taak het geven van gevraagd en ongevraagd advies aan het dagelijks  
  bestuur en algemeen bestuur omtrent alle zaken betrekking hebbend op het vissen door de jeugd. 
2.  Het organiseren van jeugdwedstrijden i.s.m. bestuur 
3.  Jeugdcommissieleden en begeleiders jeugd (viscoaches) dienen in bezit te zijn van een geldige VOG. 
  Aanvraag verloopt via bestuur HSV Ons Genoegen Gemert  
 
4.9 KASCONTROLE COMMISSIE 
 
1.   In tegenstelling tot bestuursleden en commissarissen worden de leden van de controle kascommissie 
  slechts voor 2 jaar benoemd. 
2.   De commissie bestaat uit 2 meerderjarige leden die geen deel uitmaken van het bestuur. 
3.   De commissieleden zijn niet direct aansluitend verkiesbaar. 
4.   Beurtelings treedt het ene jaar één lid af en het volgend jaar twee leden. 
5.   Op iedere algemene ledenvergadering in het voorjaar brengen zij verslag uit van de onderzochte  
  jaarrekeningen van het vorig boekjaar. 
 
4.11 KARPER COMMISSIE 
 
1.   
 
4.12 ONDERHOUDS COMMISSIE 
 



 7 

1.   
 
4.13 BOEKJAAR 
 
Het boekjaar loopt van 1 januari t/m 31 december. 
 
4.14 BEEINDIGING LIDMAATSCHAP 
 
1.  Het opzeggen van een lidmaatschap dient uiterlijk vóór 1 oktober van het lopend jaar bij het 
 bestuur via de website van HSV Ons Genoegen Gemert schriftelijk kenbaar gemaakt te worden. Bij het 
 niet tijdig opzeggen verplicht het lid zich om de Vispas van het opvolgende contributiejaar af te nemen. 
 Bij het niet tijdig ophalen van de Vispas, dan wel uiterlijk vóór 01 juni van het desbetreffende seizoen jaar 
 is het bestuur van HSV Ons Genoegen gerechtigd om € 10,00 handeling- en administratie kosten te 
 berekenen, indien men alsnog een Vispas voor het lopende jaar wil hebben. 
2. Ieder lid die zijn lidmaatschap heeft opgezegd of die wegens ongeoorloofd handelen, door het 
 bestuur is geroyeerd, kan geen aanspraak maken op teruggave van contributie. 
3. Grensoverschrijdend gedrag, seksuele intimidatie. 

Elke vorm van seksueel gedrag of seksuele toenadering, in verbale, non-verbale of fysieke zin, 
opzettelijk of onopzettelijk. 
Het bestuur kan interne sancties opleggen, zoals het ontzetten van persoon uit functie en/of royeren van 

 een lid van de vereniging. De meest ingrijpende sancties, denkend aan overtredingen van bepalingen 
 van het wetboek van Strafrecht of een eis tot schadevergoeding, zijn voor de vereniging extern.  
 
4.15 DONATEURS EN SPONSOREN 
 
Onder hen wordt verstaan, diegenen die de vereniging jaarlijks een bijdrage verstrekken, hetzij met een 
geldbedrag of goederen in natura. De namen van onze begunstigers dienen ieder jaar, volgens de statuten, aan 
de ledenvergadering bekend te worden gemaakt. Werving van donateurs en/of sponsoren altijd met goedkeur 
vooraf van bestuur en geschiet altijd in naam van de vereniging. Alle donaties en/of sponseringen zijn ten aller 
tijden ten gunste van de vereniging. 
 
4.16 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 seizoenvergadering aan de orde te komen en door de vergadering 
te worden goedgekeurd. Zo ook de daaraan verbonden inleggelden en puntentelling. Initiatieven vanuit leden 
altijd vooraf in overleg, en na goedkeur van het bestuur. 
 
4.17 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 aanwijzigingen 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 ten aller 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.. 
 
5.. 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.  Te vissen met slachtproducten, stukje vis (ongeacht hoe groot) of kunstaas of dode vis in het tijdvak 
 van 1 april t/m 31 mei. (Vliegvissen is in deze periode wel toegestaan, zie visserijwet). Deze mogen 
 ook niet in het voer verwerkt zijn. 
3.  Nachtvissen op de Gemertse visvijver De Dribbelei is verboden. (Wettelijke bepaling nachtvissen; Vanaf 
  2uur na zonsondergang tot 1uur voor zonsopgang.  
 Uitzondering: Op Gemertse visvijver zijn de  Gemeentelijke bepalingen van toepassing. Betreding 
 openbaar park De Dribbelei tussen zonsondergang en zonsopgang verboden. 
4.  Een leefnet te gebruiken, behoudens bij wedstrijden en evenementen. 
 Het gebruik van een zgn. “karperbewaarzak” is evenmin toegestaan. 
5.  Het terrein is een wandelzone. Onder geen beding mag het terrein betreden worden per fiets of 
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 gemotoriseerd vervoer. Bestuur HSV Ons Genoegen bepaalt de uitzondering(en). 
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. Te BBQ ’en, open vuur en/of kampvuur aan te leggen. Het gebruik van een één pits kooktoestel behoort 
 hierbij tot een uitzondering. Deelnemers aan de jaarlijks terugkerend karper weekend krijgen hiervoor 
 jaarlijks 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. In het bezit hebben en/of 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 tot de 
 laatste zaterdag in mei. 
18. Het vissen met levend aas. 
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 voer plek aan te leggen indien men niet vist of direct gaat vissen. 
22.  Overgebleven aas en/of lokvoer in de vijver te gooien. 
23.  Voor Junioren, jonger 12 jaar gericht te vissen op roofvis op de Gemertse Visvijver De Dribbelei., mits in 
 het bezit zijn van een roofvis certificaat.  
24. Op karper te vissen zonder onthaakmat en geschikt karper schepnet 
25. Op roofvis te vissen zonder onthaakmat, geschikt schepnet en gereedschap.  
 
6.. 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 en/of toestemmingen;  
 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 handelt op basis van hoor en wederhoor. 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 worden bestuurlijk besproken, schriftelijk vastgelegd en gecommuniceerd met de 
 overtreder. 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.  
 
7.. WEDSTRIJDREGLEMENT 
 
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  
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  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. 
16.  Bij vaste stok wedstrijden dient de dobber lood dragend te zijn. 
17.  Bij vaste stok wedstrijden mag geen gebruik worden gemaakt van een voerveer. 
18.  Bij deelname aan wedstrijden dient de vangst altijd aangeboden te worden ter weging. Bij het niet 
  aanbieden volgt schorsing van de volgende wedstrijd. Als voorbeeld: Men biedt de vangst niet aan bij 
  een Koningswedstrijd, dan is deelnemer voor de volgende wedstrijd Koningsvissen uitgesloten  
  (geschorst). Gebeurt dit bij de laatste wedstrijd van het seizoen is hij/zij voor de eerste wedstrijd nieuwe 
  seizoen uitgesloten (geschorst).  Bepaling geldt voor zowel Senioren als Junioren. 
  De opgelegde straf wordt binnen een maand nadat het bestuur de straf heeft vastgesteld schriftelijk ter 
  kennis gebracht van het lid. 
 
7.2 GEDRAGSREGELS / BEPALINGEN  WEDSTRIJDEN 
 
1. Inschrijving en betaling van inschrijfgeld dient te geschieden bij de wedstrijdsecretaris 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 i.c.m. 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 ± 50cm., voorzien van kleine 
 mazen. 
5.  Hulp bij / van anderen (uitzondering junioren) is niet toegestaan, alleen in noodgevallen. 
  Jeugdleden mogen alleen geholpen worden door de aanwezige jeugdbegeleiders/vis coachen. 
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 pacht hebbende 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. 
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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 lidmaatschap bewijs van HSV Ons Genoegen. Indien junioren naast een geldig  lidmaatschap 
 bewijs 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 
 rolstoel gebonden 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 rolstoel gebonden invaliden vissers zijn max. 3 visstekken op de steiger. Visstek, en/of bij meerdere 
 deelnemers wordt door loting bepaald. 
28. Term jeugdleden A en B, komt per ingang 2013 te vervallen. Jeugdleden zijn leden die op 01 januari van 
 het nieuwe seizoen nog géén 16 jaar zijn. 
29. Bij weging dient de vangst teruggeteld (hardop tellend, en bij voorkeur één voor één) te worden in het 
 leefnet. Gaat visser niet akkoord, wordt de vangst eenmalig opnieuw geteld. Op het moment dat 
 weegploeg visstek verlaat gaat visser automatisch akkoord met zijn vangst. 
 
8.. REGLEMENT MEEVISTOESTEMMING 
 
8.1 DOEL VAN MEEVISTOESTEMMING: 

 
Laat jeugd op zo’n vroegst mogelijke leeftijd kennis maken met het vissen en hen hierdoor te 
enthousiasmeren voor deze geweldige rustgevende sport. 

 
8.2 VOORWAARDEN EN GEBRUIK MEEVISTOESTEMMING: 

 
1. Alléén geldig op de Gemertse visvijver De Dribbelei 
2. Kind jonger dan 10 jaar 
3. Meevistoestemming voor 1 persoon 
4. Meevistoestemming is op naam gesteld, niet overdraagbaar 
5. Meevistoestemming idv. een pasje dient ter aller tijden getoond te kunnen worden aan de controlerende
 instanties zoals: Politie – BOA – Controleurs Sportvisserij Nederland en verenigingscontroleurs. 
6. De begeleider dient lid van HSV Ons Genoegen Gemert te zijn, in het bezit zijnde van een geldige 

Vispas en/of Vijverpas 
7. Begeleider dient 18 jaar of ouder te zijn 
8. Meevistoestemming alleen geldig in bijzijn van begeleider 
9. Vissen met maximaal 1 hengel, 1 enkele haak 
10. Niet toegestaan om gericht op roofvis te vissen 
11. Meevistoestemming alléén overdag geldig (1uur voor zonsopgang tot 2uur na zonsondergang) 
12. Meevistoestemming wordt éénmalig verstrekt 
13. Bij vervanging na beschadiging, verlies en/of diefstal wordt €7,50 in rekening gebracht. 
14. Bij voldoende animo wordt een ééndaagse jeugd basiscursus (gratis) verzorgt door de jeugdcommissie. 

Aanmelden via contactformulier jeugdcommissie, te vinden op de website onder het kopje jeugd. 
15. Naast de reglementen van hengelsportvereniging Ons Genoegen Gemert is ook de visserijwet van 

toepassing. 
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9.. REGLEMENT NACHTVISPAS 
 
9.1 ALGEMEN VOORWAARDEN GEBRUIK NACHTVISPAS: 

 
De houder van de nachtvispas van HSV Ons Genoegen Gemert dient zich te houden aan de hierna 
genoemde eisen/voorwaarden en aanvullend reglement.  

 
9.2 NACHTVISPAS EISEN/VOORWAARDEN: 

 
1. De vergunning wordt alleen verleend aan personen die de laatste 5 jaar minimaal 2 jaar lid zijn geweest 

van Hengelsportvereniging Ons Genoegen Gemert. 
2. De vergunning wordt alleen verleend aan personen die woonachtig zijn in de Gemeente Gemert-Bakel.   
3. De minimale leeftijd is 18 jaar.  
4. Vergunningen staan op naam en zijn strikt persoonlijk. 
5. Nachtvispas is alleen geldig i.c.m. een geldige Vispas of Vijverpas van HSV Ons Genoegen Gemert. 
6. De kosten van een nachtvispas zijn €25,00 op jaarbasis.  
7. Borg nachtvispas: De eenmalige borg voor de nachtvispas bedraagt €50,00. Bij inlevering van de 

nachtvispas worden deze op uw rekeningnummer gecrediteerd. 
8. Kosten nachtvispas en borg komen ten gunste van de vereniging. 
9. De nachtvergunning is een waarde document en wordt maar eenmalig verstrekt. Bij verlies en/of diefstal 

bedraagt een vervangingspas €7,50.  
10. Nachtvispas geeft alleen toestemming tot gericht karper vissen. 
11. Nachtvisperiode is van 01 januari t/m. 31 december.  
12. Nachtvispas is alleen geldig op de Gemertse visvijver De Dribbelei. 
13. Nachtvispassen worden in met goedkeur van de Gemeente Gemert-Bakel in een beperkt aantal 

uitgegeven.  
14. Indien nodig wordt er een wachtlijst aangelegd. 
15. Nachtvispassen kunnen alleen persoonlijk worden aangevraagd bij de karper commissie via de website 

van HSV Ons Genoegen Gemert. 
 
 
 

9.3 AANVULLEND REGLEMENT: 
 

1. Bij nachtvissen is men verplicht de nachtvispas, Vispas HSV Ons Genoegen en een geldig 
legitimatiebewijs bij zich te hebben. Op vraag van een controlerende instantie zoals 
verenigingscontroleur, controleur Sportvisserij Nederland, BOA en/of politie dienen deze ter inzage 
overhandigd te worden. 

2. Wanneer een nachtvisser zich niet houdt aan het reglement krijgt hij een eenmalige waarschuwing. Bij 
een 2e overtreding wordt zijn nachtvergunning en borg ingenomen. 

3. De nachtvisser is verplicht alles netjes achter te laten. 
4. De nachtvisser is verplicht zijn eigen afval mee te nemen en niet in de afvalbakken te deponeren. 
5. Samenscholingen die overlast kunnen veroorzaken zijn verboden tijdens het nachtvissen.  
6. Het is verboden om personen zonder nachtvispas (mee) te laten overnachten in de karpertent of 

shelter/oval van de nachtvispas houder. 
7. Na 22:00 dient de rust in acht worden genomen. 
8. Het is verplicht om vanaf 22:00 uur het geluidsniveau zo laag mogelijk te houden, waardoor de evt. 

overlast tot een minimum wordt beperkt. (Denkend hierbij aan bv. beetverklikkers). 
9. Visvijver De Dribbelei is een openbare ruimte waar de wet openbaar dronkenschap van toepassing is. 

Het is verboden om alcoholische dranken in bezit te hebben en/of te nuttigen. 
10. Men is verplicht een onthaakmat bij te hebben en deze te gebruiken. Men dient respectvol met de vis om 

te gaan. 
11. Een bewaarzak is verboden, met uitzondering van wedstrijden. 
12. Vanwege geluidsoverlast is het verboden een geluidsinstallatie (radio, Cd-speler) bij te hebben. 
13. Het is verboden om open vuur te maken c.q. te BBQ-en. 
14. Er wordt verwacht dat de nachtvisser ook een oogje in het zeil houdt betreft andere nachtvissers, en 

deze eventueel aanspreken betreft een nachtvispas en op hun gedrag. 
15. De nachtvispas houder mag alleen één karpertent of shelter/oval gebruiken. 
16. Het is toegestaan om maximaal 3 aaneengesloten nachten op één vaste stek te vissen. 
17. Tijdens viswedstrijden volgens het jaarlijks uitgebrachte activiteiten-, en wedstrijdprogramma, dient men 

1 uur voor aanvang van evt. wedstrijden de visspullen ingepakt te hebben en de visstek te hebben 
verlaten. 

18. Mocht het blijken dat de regels, welke zijn opgesteld door de karper commissie ism. het bestuur niet 
worden nageleefd, is het bestuur van HSV Ons Genoegen Gemert gerechtigd de nachtvispassen van 
alle nachtvissers per direct te stoppen en deze in te nemen. 

19. De karper commissie is ism. het bestuur gemachtigd om, indien daar aanleiding toe is, bovenstaande 
eisen/voorwaarden en aanvullend reglement te wijzigen. 
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In gevallen waarin de reglementen niet zijn voorzien beslist de betreffende wedstrijdcommissie en/of bestuur. 
De uitspraak van deze commissie is bindend. Bezwaar of beroep is niet mogelijk. 
Algemeen bestuur is bevoegd om tussentijds de reglementen aan te passen. Gemaakte wijzigingen worden in de 
eerstvolgende algemene ledenvergadering voorgelegd aan de leden. 
Dit reglement treedt per 01 januari 2014 in werking, dit na presentatie in de afsluitende seizoen vergadering, 
gehouden op 25 oktober 2013. Met de uitgave van deze vernieuwde versie (2020001) van het reglement komen 
eerder gemaakte reglementen en memo’s te vervallen, druk en/of zetfouten voorbehouden. 

Aldus getekend door dagelijks bestuur en voorzitter wedstrijdcommissie van Hengelsportvereniging Ons 
Genoegen te Gemert. 
 
 
 
GEMERT 25 oktober 2013 
 
Voorzitter  Secretaris  Penningmeester 
 

    

H. Sterken  K.v.Wanrooij  E. Hensen 
 
 
 
 
 
 
 
 
REGLEMENT DARTCLUB D’n OPSTEKER 

 
• Dartvereniging D’n Opsteker is een op zichzelf staande vereniging die zichzelf financieel 

onderhoud. Zij voert een eigen financiële boekhouding en zorgt voor eigen financiële 
middelen.    

• Om deel te mogen nemen aan de dartscompetitie dient men lid te zijn van H.S.V. Ons 
Genoegen Gemert. Deelname aan de competitie is 16 jaar en ouder. 

• Spelers moeten zelf zorgen voor pijlen. 
• De wedstrijden beginnen om 19.00 uur. Het clubhuis sluit om uiterlijk 22.30 uur. 
• De wedstrijdavond zijn alléén op woensdagavond. Er wordt gespeeld van september tot en 

met maart. 
• Er wordt verwacht van spelers dat ze zich correct en sportief gedragen tijdens de 

wedstrijden. 
• De spelers van de eerste 2 wedstrijden worden verwacht om bij aanvang van de avond 

aanwezig te zijn zodat altijd op tijd kan begonnen worden en er een schrijver aanwezig is. 
• De verliezer van een wedstrijd wordt schrijver bij de volgende wedstrijd. 
• Indien iemand moeite heeft met schrijven dient hij zelf voor een vervanger te zorgen 
• Indien men verhinderd is dan is men verplicht dit te melden aan de wedstrijdleider. 
• Na afloop van de wedstrijden helpen de personen die op de materiaallijst staan de 

kantinebeheerder c.q. organisatie met het opruimen van materialen. 
• Er is geen verplichting om rondjes te geven. 
• Na afloop van de competitie 501 best of 3 wordt er gestart met een competitie 701 best of 5. 

De koppels worden vooraf door loting bepaalt. 
• De competitieleider stelt het wedstrijdschema vast, verzamelt de uitslagen van de 

wedstrijden, maakt de rangschikking. De publicatie hiervan dient regelmatig te geschieden. 
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• In alle gevallen waarin de algemene bepalingen en of wedstrijdbepalingen niet voorziet, 
beslist de wedstrijdleider en of het bestuur van H.S.V. Ons Genoegen. Deze beslissing is 
bindend en niet aanvechtbaar. 

• Dit reglement is één jaar (seizoen) geldig, deze wordt jaarlijks herzien. 
 
 

Wedstrijdbepalingen: 
1. Voor aanvang van de wedstrijden wordt door middel van het gooien op de bull bepaalt wie de 

wedstrijd mag beginnen.  De speler die het kortste bij de bull gooit is winnaar. Als beide spelers 
even ver van de bull verwijderd zijn wordt opnieuw gegooid in omgekeerde volgorde. Als een 
speler in de bull gooit wordt de pijl uit het bord verwijderd. 
 

2. Alle singles, koppels 501, koppels 701 eindigen, wanneer door het werpen van een dubbel 
precies nul bereikt is met deze dubbel. Wanneer een speler/speelster één punt overhoudt of 
meer scoort dan hij/zij over heeft, dan blijft in de volgende beurt het aantal punten staan dat 
hij/zij over had voordat hij/zij aan de beurt begon. De koppels TacTics worden gespeeld over drie 
kruisjes. Een team heeft de TacTics alleen dan gewonnen wanneer het team alle getallen en de 
bull dicht heeft gegooid én dient daarnaast altijd meer punten te hebben dan de tegenstander. 
Bij gelijke stand dient de partij overnieuw te worden gespeeld. Het team dat begonnen is begint 
weer. 
 

3. Alle darts moeten bovenhands geworpen worden. Een worp bestaat uit drie darts die één voor 
één geworpen worden, tenzij met minder dan drie darts de partij beëindigd kan worden. Elke 
dart per abuis gegooid nadat de benodigde dubbel is gegooid zal niet worden geteld, omdat de 
respectievelijke leg, set of match al is beëindigd door de dart die de betreffende dubbel raakte. 
 

4. Het opschrijven van de scores wordt uitgevoerd door een scheidsrechter (schrijver). Bij aanvang 
van de wedstrijden wordt de eerste wedstrijd geschreven door een speler van de 
daaropvolgende wedstrijd. 
 

5. Binnen het speelveld mogen zich alleen de schrijver(s) bevinden en deze worden geacht hun 
bewegingen, gedurende een werpbeurt van een speler/speelster, tot een minimum te beperken.  
De speler achter de oche (werplijn) mag op elk moment tijdens zijn beurt bij de 
schrijver/schrijfster informeren naar de gescoorde punten. 
 

6. Een dart telt alleen dan wanneer de punt zich in of tegen de voorkant van het bord binnen de 
buitenste rand van de dubbel ring bevindt. De score wordt geteld van de binnenkant van de 
segmentdraad waar de punt van de dart binnen komt en blijft steken in of op de voorkant van 
het dartbord. Een dart die van het bord ketst of eruit valt wordt niet opnieuw geworpen. 
 

7. Alle scores en afgetrokken getallen moeten opgeschreven en gecontroleerd worden door de 
schrijver/schrijfster en door de spelers/speelsters, voor elke worp van de volgende 
speler/speelster. Protest over foutief afgetrokken getallen is alleen mogelijk door de 
speler/speelster als hij/zij aan de beurt is en voordat hij/zij, zijn/haar eerste pijl geworpen heeft. 
 

8. De (eind)stand wordt bepaald door: 
v Het behaalde aantal wedstrijdpunten 
v Het aantal gewonnen legs 
v Het legs saldo (gewonnen legs min verloren legs) 
v Het onderling resultaat. 
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9. Pijlen worden gegooid vanaf de oche waarbij de spelers/speelsters hun voeten achter de werplijn 
plaatsen tegen de achterzijde van de oche. Pijlen die uit handen vallen en niet gegooid zijn 
mogen opgeraapt worden om alsnog te gooien op het bord. Pijlen mogen pas uit het bord 
gehaald worden nadat de schrijver de punten heeft geteld die geworpen zijn. Indien de schrijver 
niet heeft kunnen vaststellen wat er gegooid is wordt er niets geschreven. 

 


