
 

 

                                     WEDSTRIJDREGLEMENT VASTE HENGEL  
 

# Deelnemers aan de wedstrijden dienen in het bezit te zijn van een geldige Landelijke Vispas  en een 
geldig Lidmaatschapsbewijs van HSV Willem Een en de leeftijd van 14 jaar hebben bereikt. 

# Er mag gevist worden met 1 vaste hengel voorzien van een enkelvoudige haak. 

# Het voorhanden hebben van maximaal 1 extra topdeel voorzien van een enkelvoudige haak is 
toegestaan. 

# Hengel lengte maximaal 9,5 meter, waarbij de hengel plus lijn niet meer bedraagt dan 15 meter. 

# Het gebruik van plaatjes/voerkorf wordt beslist voor de aanvang van de wedstrijd door de 
deelnemers. 

# Maximaal 200 gram droogvoer, 0,25 liter witte maden, inclusief alle geoorloofde aassoorten. Rode 
maden, vers de vase, levend of stukjes vis en kunstaas zijn verboden. 

# Niet meer dan 25kg vis per leefnet. Boven de 25kg telt maar 25kg. 

# Optuigen en peilen voor de wedstrijd is toegestaan. 

# Vis aangeslagen tijdens het eindsignaal telt nog mee en word gewogen tot maximaal 30 minuten na 
de wedstrijd.   

# Er wordt gevist op gewicht/aantal/punten. 

# Plateaus of zitkoffers mogen niet in het water staan.  

# Voor de wedstrijden op Het Schuitwater te Lottum wordt de mindervalide steiger gebruikt door 
personen met een mindervaliden kaart of personen die niet in staat zijn om op de lange steiger te 
vissen. Dit dient van te voren overlegd te worden met de Wedstrijdcommissie. 

# Voor de wedstrijd wordt er met de deelnemers overlegd of er buiten de lange steiger ook aan de 
overkant van Het Schuitwater gevist wordt. 

# Zij die zich niet aan dit reglement houden worden voor de betreffende wedstrijd gediskwalificeerd. 

# Daar waar dit reglement niet in voorziet beslist de Wedstrijdcommissie. 

 

               

 

 



AANVULLEND REGLEMENT VOOR LENTE- EN HERFSTKONINGS WEDSTRIJDEN 

 

# Het gebruik van plaatjes/voerkorf wordt beslist voor de aanvang van de  eerste wedstrijd in de 
series door de deelnemers. 

# Bij de Lentekoning wedstrijden worden punten toegekend zowel op gewicht als aantal en wel als 
volgt. 

Per wedstrijd: 

1e plaats met gewicht = 1 punt        1e plaats met aantal = 1 punt 

2e plaats met gewicht = 2 punten    2e plaats met aantal = 2 punten 

3e plaats met gewicht = 3 punten    3e plaats met aantal = 3 punten  enz. 

Niet vangen is 1 punt meer dan wel vangen, dit geldt voor zowel gewicht als aantal. 

Niet aanwezig: 1 punt meer dan totaal aantal deelnemers aan 1e wedstrijd zowel in gewicht als 
aantal. 

Bij een gelijk puntenaantal na 4 (of 5) wedstrijden telt het totaal gewicht. 

Slechtste wedstrijd zowel in punten voor gewicht als punten voor aantal valt af. 

 

# Bij de Herfstkonings Wedstrijden worden punten toegekend alleen op gewicht en wel als volgt. 

Per wedstrijd: 

1e plaats met gewicht = 1 punt    2e plaats met gewicht = 2 punten enz 

 

DE WEDSTRIJDCOMMISSIE WENST U PRETTIGE WEDSTRIJDEN EN EEN GOEDE VANGST 

 


