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1. Elke deelnemer(ster) ontvangt een door de organisatie opgestelde wedstrijdkaart welke men ontvangt 

bij de inschrijftafel. Op zijn / haar deelnemerskaart kaart staat vermeldt; naam en kantnummer. Voor 

aanvang van de wedstrijd dient menzijn/haar kaart in te leveren aan de toegewezen controleur. 

(kantnummers 3, 8, 13, 18 enz.) tevens dient men dan ook het bordje met het kantnummer in te 

leveren. Doet u dit niet, dan worden de kosten van vervanging in rekening gebracht. 

2. Doormiddel van een geluidssignaal zal door de wedstrijdcommissie het begin van de wedstrijd 

worden aangegeven. Gevangen vis voor het beginsignaal mag niet ter meting worden aangeboden. 

3. De deelnemers zijn vrij in de keuze van het loodgewicht, type en soort, mits het niet–na te zijn 

ingeworpen –afdrijft en daardoor andere deelnemers hindert. 

4. Er dient gevist te worden met 1 hengel met maximaal drie haken. Uitzondering zijn de wedstrijden 

waar men met twee hengels mag vissen. Hierbij geldt de regel per hengel maximaal driehaken. 

5. Een reserve hengel is toegestaan, hieraan mag geen onderlijn bevestigd zijn. 

6. Los beaasde onderlijnen zijn toegestaan. 

7. Alle aas is vrij met uitzondering van zachte krab en witjes. Maden en voerkorf mogen niet gebruikt  

worden. 

8. Er wordt gemeten op hele centimeters afgerond naar boven. (bijvoorbeeld een vis is op de meetlat 

15,5 cm deze wordt dan afgerond naar 16 cm). 

9. Vis onder en tot 10 cm wordt geteld voor 1 punt. 

10. Men mag waden tot kniehoogte. Het is verboden om van strekdammen te werpen of te vissen. Er 

dient zeewaarts gevist te worden vanaf de brandinglijn, lokaal kan het echter noodzakelijk zijn dat 

waden tot kniehoogte nodig en zinvol kan zijn, echter na het inwerpen dient men terug te keren en te 

vissen vanaf de waterlijn. Raadpleeg bij twijfel tijdens de wedstrijd altijd de aanwezige controleur. 

11. Gevangen vis dient direct in een emmer met vers zeewater te worden gedaan alvorens men de 

nieuwe lijn ingooit. Zeebaars dient men direct te laten meten en terug te zetten. Overige platvissen 

dient men binnen 10 minuten ter meting aan te bieden bij de toegewezen controleur. (kantnummers 

3, 8, 13, 18 enz.) Na meting dient u alvorens u naar uw visplek teruggaat de gemeten vis direct terug 

te zetten. (ondertoezicht van de controleur). 

12. De deelnemer dient gevangen vis zodanig te onthaken en te behandelen, dat geen verminking 

ontstaat en aldus de vis onbeschadigd kan worden teruggezet. Beschadigde vis wordt niet gemeten, 

op het aanbieden van dode en/of verminkte vis volgt diskwalificatie. 

13. De vis welke door een controleur is gevangen, mag niet door hem/haar worden gemeten en 

geschreven. Het meten en noteren dient door zijn/haar buurman(vrouw) te worden gedaan. 

14. Vis groter dan de wettelijke voorgeschreven minimum maat, mag men meenemen. Hiervoor dient de 

controleur de staart van de vis af te knippen en dient u de vis direct te doden. 

15. Een vis welke door twee deelnemers met een haak van ieders onderlijn in zijn bek is gevangen mag 

voor beide vissers worden geteld. Voorwaarde is dat men dit direct een derde persoon laat 

controleren. Betreft het een controleur dan dient ook een derde persoon dit te controleren. 
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16. Doormiddel van een geluidssignaal zal door de wedstrijdcommissie het eindsignaal van de wedstrijd 

worden aangegeven. U dient direct uw onderlijn binnen te draaien. Vis welke dan aan de onderlijn zit 

mag ter meting worden aangeboden. 

17. Waarin dit reglement niet voorziet beslist de wedstrijdcommissie, alle beslissingen zijn 

onvoorwaardelijk bindend. 


