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Wedstrijdreglement H.S.V. Veghel op visvijver het Ven.

Algemeen wedstrijdreglement
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
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•
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•

•
•
•

De stekken worden toegekend door middel van loting.
Maximale haakgrootte #10, bij voorkeur zonder weerhaak.
Verplicht gebruik van nylon (géén gevlochten lijn e.d.), maximale dikte 0,25mm (25/00).
Bij het gebruik van de vaste stok is topelastiek verplicht.
Er mag niet drijvend gevist worden.
Het gebruik van een spod is verboden.
Fijnmazige leef- en schepnetten (micro-mesh) verplicht.
2 leefnetten verplicht in het water voor aanvang, extra leefnetten optioneel.
o Minimale lengte van het leefnet bedraagt 2,5m.
Alle vis telt, behalve snoek, snoekbaars en paling.
o Deze dienen direct terug gezet te worden.
Kleine vis moet in een apart leefnet bewaard worden.
o Om beschadiging van kleine vis te voorkomen mogen vissen zwaarder dan 500 gram niet in hetzelfde
net als kleinere vissen worden bewaard.
Maximaal 25 kilogram per leefnet.
o Indien het gewicht meer dan 25kg is telt het gehele leefnet niet mee.
Vis onthaken in het schepnet, de vis moet met het schepnet in het leefnet brengen.
o Grote vis mag alleen op de grond onthaakt worden bij gebruik van een onthaakmat.
Vis gehaakt voor het eindsignaal telt mee.
Men mag bij het afdrillen van de vis niet geholpen worden (behalve door de koppelmaat gedurende een
koppelwedstrijd) en men mag daarbij de viskoffer/plaats maximaal 1 meter verlaten.
Grondvoer is toegestaan
o Zwaar aanvoeren alleen toegestaan in de eerste 5 minuten van de wedstrijd.
o Maximaal 1 kilogram droog niet aangemaakt grondvoer.
§ Afwijkingen hiervan zullen duidelijk aangegeven worden indien van toepassing.
Zijdelings vissen is toegestaan maar men moet 2.5 meter buiten de denkbeeldige scheidingslijn met de
aangrenzende stekken (met een deelnemer) blijven.
Gedurende het wegen van de vis dient de laatste of voorlaatste ring door de bovenste ring gehaald te
worden voordat de vis in de weegzak gedaan wordt.
o Dit ten behoeve van de gezondheid van de vis.
Vers de vase, tubifex, hennep en rode maden (of imitaties daarvan) zijn verboden.
Kunstaas in welke vorm dan ook is verboden.
De klassering wordt bepaald middels de puntentelling beschreven in hoofdstuk 2.

Aanvullend reglement voor vaste stokwedstrijden:
•
•
•
•

•

Maximale hengellengte bedraagt 13m.
Maximale lengte van het tuig bedraagt 6m.
De dobber moet het lood ten alle tijde kunnen dragen.
Zinkvissen is verboden.
o Wanneer meer dan 50% van het totale loodgewicht óf het bulklood de grond raakt wordt dit gezien
als zinkvissen.
Maximaal draagvermogen van de dobber voor bodemtechnieken bedraagt 3 gram.

Aanvullend reglement vrije hengelwedstrijden:
•
•

De hengelkeuze is vrij, mits er wordt voldaan aan het algemeen wedstrijdreglement.
Visafstand is vrij, maar men moet minimaal 10 meter buiten de denkbeeldige scheidingslijn met de
“overbuurman” blijven.

Bij overtreding van dit reglement volgt onmiddellijke diskwalificatie.
In gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de wedstrijdleiding.

2.

Puntentelling

Puntentelling algemeen
•
•

•

Er wordt gevist op gewicht van hoog naar laag, degene met het hoogste gewicht is de winnaar.
Er wordt gevist in vakken, deze zullen door de wedstrijdleiding worden bepaald.
o De stekken binnen een vak zullen aansluitend zijn.
o De wedstrijdleiding behoudt het recht om te besluiten om in één enkel vak te vissen.
o Er mag maximaal een verschil zitten van 1 persoon tussen het aantal personen in de vakken.
Per vak krijgt de winnaar 1 punt, de nummer 2 krijgt 2 punten, etc.
o Dat wil zeggen dat degene met het meeste gewicht 1 punt krijgt, met het een-na-hoogste gewicht 2
punten, etc.

Puntentelling losse wedstrijden
•

•

•

Wanneer 2 of meerdere vissers binnen hetzelfde vak hetzelfde gewicht aanbieden wordt de klassering
binnen het vak middels loting bepaald.
o Bijvoorbeeld: Vak-winnaar 10.000 gram en 2 personen met 8.000 gram. Vak-winnaar krijgt 1 punt,
nummer 2 en 3 worden geloot met respectievelijk 2 en 3 punten.
De eindrangschikking wordt bepaald op het aantal punten, daarna het gewicht.
o Eerst wordt er gekeken naar het aantal punten, van laag naar hoog.
o Bij een gelijk aantal punten is het totaalgewicht doorslaggevend, van hoog naar laag.
Bij gelijk aantal punten én gewicht wordt de eindrangorde voor deze posities middels loting bepaald.

Voorbeeld met 2 vakken met 4 vissers per vak:
• #1, 1 punt, 15.650 gram, Vak A
• #2, 1 punt, 11.270 gram, Vak B
• #3, 2 punten, 13.850 gram, Vak A
• #4, 2 punten, 8.000 gram, Vak B[1]
• #5, 3 punten, 8.000 gram, Vak B[1]
• #6, 3 punten, 7.000 gram, Vak A
• #7, 4 punten, 1.400 gram, Vak B[2]
• #8, 4 punten, 1.400 gram, Vak A[2]
[1]
[2]

Binnen vak B twee mensen met 8.000 gram, positie binnen het vak bepaald middels loting.
In eindklassering twee mensen met 1.400 gram en 4 punten, eindklassering bepaald middels loting.

Puntentelling competities (Visser van het Jaar, Zomeravondcompetitie)
•

•
•
•
•

Wanneer 2 of meerdere vissers binnen hetzelfde vak hetzelfde gewicht aan vis hebben, worden de punten
gedeeld (bijvoorbeeld winnaar met 10.000 gram krijgt 1 punt, twee personen met 8.000 gram krijgen ieder
2,5 punt, nummer 4 met 5.000 gram krijgt 4 punten).
Mocht men geen vis ter weging aan kunnen bieden dan krijgt men 1 punt meer dan het totale aantal vissers
in het grootste vak.
Bij afwezigheid met afmelden krijgt men 2 punten meer dan het totale aantal vissers in het grootste vak.
Wanneer men zich niet afmeldt dan krijgt men 5 punten meer dan het totale aantal vissers in het grootste
vak.
De eindrangschikking van de competitie wordt bepaald op het aantal punten, van laag naar hoog (exclusief
afschrijvers).
o Degene met het minst aantal punten wint de competitie.
o Bij een gelijk aantal punten is het totaalgewicht doorslaggevend (exclusief afschrijvers).
o Mochten zowel het aantal punten als het gewicht gelijk zijn, dan wordt de betreffende rangschikking
op basis van loting bepaald.

