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Wedstrijdreglement 
1.  Dit wedstrijdreglement is van toepassing op alle 

kantwedstrijden die georganiseerd worden 
door de wedstrijdcommissie van 
Hengelsportvereniging (h.s.v) ‘De Leede’. 

 
Deelnemers 
2.  Elk lid van h.s.v. ‘De Leede’ met een geldige 

VISpas mag tegen betaling van de 
inschrijfkosten deelnemen aan de wedstrijden. 

 
Wedstrijdregels 
3.  De hengelkeuze is vrij, tenzij bij de 

aankondiging anders is aangegeven. 
4.  Deelnemers melden zich aan via het 

aanmeldformulier voor wedstrijden op de 
website. 

5.  Voor deelname aan de wedstrijden zijn kosten 
verbonden, die in het reglement 
‘vergoedingen’ zijn vastgesteld en voorafgaand 
aan de wedstrijd of competitie door de 
deelnemer aan de wedstrijdcommissie worden 
betaald.  

6.  De wedstrijdlocatie, verzamelplaats en 
verzameltijd worden via een besloten 
WhatsAppgroep aan de deelnemers bekend 
gemaakt. 

7.  De wedstrijdcommissie streeft er naar om 
a. tijdens de Najaar- en Wintercompetitie 

minimaal 2 dagen voor aanvang van de 
betreffende wedstrijd te communiceren via 
de WhatsAppgroep waar er gevist zal 
worden.  
De starttijd is afhankelijk van de 
zonsopkomst. 

De najaar competitie wordt tussen oktober 
en begin december gevist. De 
wintercompetitie start met de 
Kerstwedstrijd in december en eindigt de 
eerste helft van de maand april in het 
daarop volgende jaar. 

b. over wedstrijden die in de zomer worden 
gevist minimaal 1 week voor de wedstrijd te 
communiceren waar en hoe laat er gevist 
zal worden. 

8.  Er wordt geloot aan de waterkant van de 
wedstrijdlocatie. 
Bij de loting van competitiewedstrijden wordt 
er rekening gehouden met wie er al een kop- of 
staartplek heeft geloot en pas dan weer in 
aanmerking komt wanneer alle andere 
deelnemers ook een keer kop- of staart gehad 
hebben. 

9.  De deelnemer, die ziek of te laat aanwezig zal 
zijn, meldt zich terstond via de WhatsApp 
groep bij de wedstrijdleiding met bruikbare 
informatie, zodat gepaste maatregelen 
genomen kunnen worden. 

10. De aanvang van de wedstrijd wordt aangegeven 
door een geluidssignaal, mits dit geen overlast 
geeft voor de omgeving. Pas na dit signaal mag 
er door de deelnemers gevoerd én gevist 
worden. Een wedstrijd duurt drie en een 
halfuur zonder pauze. 

11. Aas en voer is vrij m.u.v. kunstaas. Ten 
aanzien van het aas en voer is het voorhanden 
hebben en/of gebruik maken van gekleurde 
maden en lokvoeders waaraan (schadelijke) 
kleurstoffen zijn toegevoegd, niet toegestaan. 
Het gebruik of het in het bezit hebben van 
voornoemde aassoorten en lokvoerders leidt 
onherroepelijk tot diskwalificatie van de 
betreffende deelnemer.  
Het gebruik van een voerkatapult is verboden. 

12. De deelnemer: 
a. bouwt zijn stek op bij het steknummer dat 

hij bij de loting getrokken heeft. 
Verplaatsen van het steknummer (steker) is 
verboden. 

b. vist uitsluitend recht voor zich uit. 
c. heeft slechts één hengel tegelijk boven/in 

het water. 

d. haalt bij het wisselen van een hengel eerst 
de hengel waarmee gevist wordt uit het 
water, voordat de andere hengel in/boven 
het water wordt gelegd en/of mee gevist zal 
worden. 

e. die met de vaste stok vist mag niet 
tegelijkertijd met de feeder voeren of met 
een vaste stok cuppen. Bijvoeren met een 
cupje die vast zit op de top van de vaste 
stok is toegestaan. 

f.  die met de feeder vist, mag niet 
tegelijkertijd met een feeder bijvoeren of 
met een vaste stok cuppen. 

13. Om de gevangen vis gedurende de wedstrijd te 
bewaren, is iedere deelnemer verplicht 
gebruik te maken van een leefnet dat voldoet 
aan de leefnetcode van Sportvisserij 
Nederland.  
De belangrijkste eisen die aan de leefnetcode 
gesteld worden zijn de volgende: een goed 
leefnet heeft een diameter van minimaal 40 cm 
en een lengte van minimaal 2,5 meter, is 
gemaakt van zacht materiaal met een 
maaswijdte van maximaal 6 mm. Per leefnet is 
een maximum gewicht van 20 kg vis 
toegestaan. Wanneer zich meer dan 20 kg in 
het leefnet bevindt, telt maar 20 kg mee voor 
het totaalgewicht. 

14. De deelnemer dient de gevangen vis zodanig te 
onthaken en te behandelen, dat geen 
verminking ontstaat en de vis onbeschadigd kan 
worden teruggezet. De ter weging aangeboden 
vis dient in levende staat te verkeren. 
Overtreding van dit artikel kan tot 
diskwalificatie leiden. 

15. De wedstrijd eindigt met een toetersignaal van 
de wedstrijdleiding. Iedere deelnemer is 
verplicht om direct na het toetersignaal zijn 
hengel met tuigje uit het water te halen. Een 
vis die op dat moment gehaakt is/wordt en 
tevens gevangen wordt, telt nog mee. 

16. Aansluitend aan de wedstrijd vindt de weging 
plaats aan het viswater. 

17. Wegen van de vis geschiedt overmaatse (zie 
Gezamenlijke lijst van Nederlandse Viswateren 
en de laatste Aanvullingslijst) en niet door 
maat beschermde soorten. Indien de gevangen 
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vis niet kan worden gewogen dient deze te 
worden geteld totdat de gevangen vis gewogen 
kan worden (vanaf 10 gram). Bij 0 gram wordt 
het aantal visjes genoteerd dat gevangen is. 
Verder gelden de regels zoals vermeld in de 
Gezamenlijke lijst en aanvullingslijst voor de 
gesloten tijd. 

18. Elke deelnemer dient te allen tijde de visplek 
schoon achter te laten. 
 
Klassering 

19. Er wordt per wedstrijd gevist op het gewicht in 
grammen van uitsluitend de met de hengel 
gevangen witvis en baars. Hierna te noemen 
‘vis’. 
Voor het voorhanden hebben van baars met 
betrekking tot het open en gesloten seizoen 
gelden de regels in de Visserijwet. 

20. Iedere deelnemer is verplicht alleen eigen 
gevangen vis ter weging aan te bieden.  

21. Dode vis telt niet mee. 
22. Indien voor de weging wordt vastgesteld dat 

dode vis ter weging worden aangeboden, dan 
wordt na verwijderen van de dode vis totaal 
(minimaal) 1 kg vis van de score afgetrokken. 

23. De deelnemer die: 
a. het meeste gewicht aan vis vangt, krijgt 1 

punt voor het individuele klassement, de 
volgende 2 punten enz. 

b. bij gelijk gewicht krijgen de betreffende 
deelnemers evenveel punten, waarna wordt 
doorgeteld bv 1, 2, 3 ,4, 4, 6. 

c. bij een wedstrijd geen vis heeft gevangen 
krijgt zoveel punten als er 
wedstrijddeelnemers zijn. 

d. niet aan een competitiewedstrijd heeft 
deelgenomen krijgt zoveel punten als er 
deelnemers zijn plus 2 

e. niet aan een competitiewedstrijd heeft 
deelgenomen zonder zich af te melden 
krijgt zoveel punten als er deelnemers zijn 
plus 3. 

f.  Per deelnemer tellen voor de eindklassering 
van de wintercompetitie de twee 
wedstrijden met de meeste punten niet 
mee. Voor de najaar competitie is dit 1 
wedstrijd. 

g. aan het eind van de competitie het minst 
aantal wedstrijdpunten heeft, wint de 
competitie. 

h. Eindigen meerdere deelnemers na de 
laatste wedstrijd met evenveel 
wedstrijdpunten, dan wint de deelnemer 
die tijdens de competitie het hoogste totaal 
gewicht vis gevangen heeft. 

 
Overig  

24. Wedstrijddata worden op de website van h.s.v 
De Leede gepubliceerd. 

25. Tijdens calamiteiten kan de 
wedstrijdcommissie bepalen een wedstrijd niet 
door te laten gaan of voortijdig te beëindigen. 
Voortijdige beëindiging van de wedstrijd wordt 
aangegeven door 3 geluidssignalen kort achter 
elkaar. Indien men twijfelt of een wedstrijd 
doorgang zal vinden, dan dient de deelnemer 
zelf contact op te nemen met de 
wedstrijdcommissie. 

26. Hengelsportvereniging ‘De Leede’, haar 
bestuurs- en/of commissieleden kunnen niet 
aansprakelijk worden gesteld voor ongevallen, 
letsel en/of schade. Ook diefstal, verlies of 
beschadiging van spullen kunnen niet worden 
verhaald. 

27. Voor deelnemers gelden alle vigerende 
wettelijke regelingen, tenzij hierop door 
Hengelsportvereniging ‘De Leede’ een 
ontheffing is verkregen, die vooraf is 
gecommuniceerd. 

28. Iedere deelnemer en wedstrijdleider wordt 
geacht de statuten en reglementen te kennen 
en stipt na te leven. Deelnemen betekent 
instemmen. 

29. Bij overtreding van dit reglement kan een 
deelnemer worden uitgesloten van deelname 
aan de wedstrijd. 

30. Dit reglement kan, na instemming van het 
bestuur, door de wedstrijdleiding voorafgaand 
aan de wedstrijd worden aangevuld of 
gewijzigd. De wedstrijdleiding zorgt ervoor, 
dat alle deelnemers zo spoedig mogelijk na het 
genomen besluit via ‘social media’ 
(bijvoorbeeld WhatsApp) of e-mail van de 

aanvulling/wijziging op de hoogte worden 
gebracht.  

31. In alle gevallen waarin dit reglement niet 
voorziet beslist de wedstrijdleider van de 
betreffende wedstrijd. 

 
 
 
Het bestuur en de wedstrijdcommissie van h.s.v. 
‘De Leede’ wensen u veel plezier toe voor, tijdens 
en na de wedstrijd. Geniet er van! 
 
 
 
* Waar hij/hem/zijn staat, mag zij/haar gelezen 
worden. 
* Onderstreping van een woord is ten behoeve van 
de leesbaarheid. 


