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Algemeen/Wedstrijd Reglement 

1. Betreden terrein is op eigen risico. Bestuur is niet aansprakelijk voor eventuele schade. 

2. Alcohol- en drugsgebruik, geluidsoverlast, open vuur BBQ`s ten strengste verboden. Visplaats netjes 

achterlaten, afval deponeren in de daarvoor bestemde afvalbakken. 

3. Ieder lid dient een geldig lidmaatschapsbewijs, vispas en bijbehorende lijst van viswateren te hebben. 

4. Dagrecreanten hoeven niet in het bezit te zijn van een kleine vispas maar moeten wel in het bezit zijn van een 

geldige dagvergunning, volledig ingevuld. 

5. Lengte vaste hengel + lijn maximaal 11m. Vrij vissen hengellengte max. 8m + 3m lijn. Max. 2 hengels toegestaan, 

lijnen voorzien van één haak. 

6. Voer droog 750 gr, voer aangemaakt 1 kg, aas 750 gr. 

7. Vissen mag alleen met witte maden, casters, pieren, granen, pellets, deeg en hennep. Verboden zijn vlees, 

vers de vase. Zinken, plaatje, voerkorf en voer op de lijn is niet toegestaan bij wedstrijden (dobber moet het lood 

kunnen dragen ). Vissen alleen vanaf de genummerde visplaats. 

8. Gebruik voerboot en leefnet verboden. Cuppen is toegestaan, gebruik katapult is op eigen risico. 

9. Men mag alleen nachtvissen met een geldige nachtvergunning van H.S.V. `t Voorntje tussen 1 uur na 

zonsondergang en 1 uur voor zonsopkomst. 

10. Karpertent afmetingen maximaal 3m en alleen in groen en of camouflage kleuren. Het is niet toegestaan om 

karpertenten, rodpods of visattributen in het voetpad te plaatsen. 

11. Iedere karper visser mag maar van één visplaats gebruik maken en men moet zodanig vissen dat men andere 

vissers niet hindert en ’t gebruik van onthaakmat is ten zeerste aan te raden!! 

12. Het is verboden met een (Brom) fiets zich rondom de vijver te begeven. 

13. Bestuursleden, controleurs, Boa’s en Politie zijn bevoegd de vergunning te controleren en personen de toegang 

tot het viswater te verbieden. 

14. Wedstrijdreglement hengellengte max. 7m en lijnlengte max. 4m. leefnet min. 3 meter verplicht. 

15. Zwaar aanvoeren alleen bij het 1
ste

 signaal, daarna alleen nog licht bijvoeren, 2
e

 signaal is einde wedstrijd.  

Aangeslagen vis telt mee, mits binnen 15 min. na eindsignaal geland. Vis mag alleen geland worden op je eigen 

steiger/nummer. 

16. Bij meerdaagse wedstrijden wordt een puntentelling per wedstrijd toegepast. De deelnemer met het minste 

aantal wedstrijdpunten, na aftrek van zijn slechtste resultaat, wint de competitie. Bij beëindiging met gelijk aantal 

punten is het totaal gewicht van de meegetelde wedstrijden doorslaggevend. Prijzen eendagswedstrijden 1:2, 

meerdaagse wedstrijden 1:1. 

17. Ter voorkoming van competitievervalsing is het verplicht om de gevangen vis te laten wegen anders volgt een 

straf van 10 punten, punten van deze wedstrijd zijn niet aftrekbaar. 
18. Opgave deelname wedstrijd(-en) dient 3 dagen voor wedstrijddatum te geschieden bij wedstrijdcomissie of op 

het deelnameformulier bij de Boei. 

19. Deelnemers die i.v.m. een beperking niet in staat zijn om zelf voor transport te zorgen en/of om een vis te 

landen, mogen alléén worden geholpen door deelnemende vissers. 

20. Het opzetten/voorbereiden van de visplaats dient door de deelnemer zelf te geschieden, hulp door derden is ten 

strengste verboden, mits goedgekeurd door wedstrijdcommissie, en leidt tot diskwalificatie. 

21. Uitsluiting deelname bij “te laat” komen, zonder vooraf melding bij de wedstrijdcommissie, 

(te laat = na beginsignaal/begin wedstrijd). 

22. Het wedstrijdparcours wordt door de wedstrijdcomissie bepaald en is tijdens de wedstrijd niet toegankelijk voor 

bezoekers. De eerste en laatste deelnemer van ’t uitgezette parcours wegen na afloop van de wedstrijd. 

23. Bij overtreding van dit reglement volgt diskwalificatie of krijgt men het maximale aantal punten +10. 

Deze wedstrijd is niet aftrekbaar. Bij niet afmelden, punten aantal deelnemers +5, bij afmelden punten 

aantal deelnemers. 

24. Wedstrijdcommissie is bevoegd ten aller tijden voer, aas, hengel- en lijn lengte te controleren. 

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de wedstrijdcommissie en één bestuurslid. 


