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Deelnemers 
Iedereen vanaf 18 jaar met een geldige VISpas mag 
deelnemen aan de wedstrijd. Wij verstrekken een gratis 
dagvergunning aan deelnemers, die niet lid zijn van H.S.V. 
‘De Leede’, voor de duur van de wedstrijd, wanneer er 
gevist wordt in wateren die niet federatief en/of landelijk 
zijn ingebracht. Ook deelnemers met MeeVIStoestemming 
zijn welkom. 
 
Witvissen van uit de boot 
Er wordt gevist op witvis van uit een boot met maximaal 2 
deelnemers per boot en per deelnemer maximaal één 
hengel en één enkele haak. De hengelkeuze is vrij. 
Gebruik van een fishfinder, dieptemeter en/of een 
katapult is verboden. 
 
Verzamelen en vertrek 
Alle deelnemers verzamelen zich om 5.45 uur in de 
gemeentehaven van Warmond, gemeente Teylingen.  
De deelnemers vertrekken om 6 uur, waarbij een lid van 
de wedstrijdleiding of een door hen aangewezen 
deelnemer voorop vaart naar het aangewezen 
wedstrijdwater. Alle deelnemers dienen hierachter te 
blijven varen, totdat het wedstrijdwater is bereikt en de 
wedstrijdleiding het startsein voor vertrek naar de 
visstekken op het wedstrijdwater heeft gegeven. Hard 
varen voor, tijdens en na elke wedstrijd is verboden. 
 
Laatkomers 

Deelnemers, die te laat (zullen) zijn, melden zich uiterlijk 
om 6.00 uur telefonisch, per sms of WhatsApp bij de 
wedstrijdleiding om te weten te komen waar zij zich 
kunnen aansluiten bij de wedstrijd. 
 
Start wedstrijd 
Er wordt gevist op het door de wedstrijdleiding gekozen 
water. De wedstrijd start 15 minuten na aankomst op het 
viswater, ná het toetersignaal van de wedstrijdleiding. De 
deelnemende boten liggen op minstens 15 meter afstand 
van andere deelnemers. Pas na dit signaal mag er door de 
deelnemers gevoerd én gevist worden. 
 
Aas en voer 
Aas en voer is vrij, behoudens het in bezit hebben en/of 
gebruik van gekleurde maden, muggenlarven (vers-de-
vase) en lokvoerders waaraan (schadelijke) kleurstoffen 
zijn toegevoegd. Het gebruik of het in het bezit hebben 
van voornoemde aassoorten en lokvoerders is verboden 
en leidt onherroepelijk tot diskwalificatie van de 
betreffende deelnemer.  
  
Bewaren van gevangen vis 
Iedere deelnemer is verplicht gebruik te maken van een 
leefnet, die voldoet aan de leefnetcode van Sportvisserij 
Nederland om de gevangen witvis gedurende de 
wedstrijden in te bewaren. De belangrijkste eisen die in 
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. Verder moet een 
leefnet zijn gemaakt van zacht materiaal met een 
maaswijdte van maximaal 6 mm. 
 
Vervoeren van gevangen vis  
Iedere deelnemer is verplicht gebruik te maken van één of 
meerdere speciekuipen met een bodemdiameter van 
minimaal 40 cm om de door hem of haar gevangen witvis 
te vervoeren van de visstek naar de weegplaats. Deze 
weegplaats wordt bij voorkeur vóór aanvang van elke 
competitiewedstrijd door de wedstrijdleiding aan de 
deelnemers medegedeeld.  

Tussentijds verkassen 
Het is toegestaan om tijdens de wedstrijd (van 6.30 uur 
tot 10.00 uur) van visstek op het door de wedstrijdleiding 
gekozen viswater te veranderen (te verkassen) mits u 
hierbij circa 15 meter afstand bewaart ten opzichte van de 
andere deelnemers en u deze deelnemers dus niet 
hindert.  
De wedstrijdleiding kan vanwege bijvoorbeeld 
tegenvallende vangsten besluiten om te verkassen naar 
een ander viswater. 
 
Einde wedstrijd 
De wedstrijd eindigt om 10.00 uur, na het toetersignaal 
van de wedstrijdleiding. Iedere deelnemer is verplicht om 
direct na het toetersignaal zijn hengel met tuigje uit het 
water te halen. Een witvis die op dat moment gehaakt is 
en tevens gevangen wordt, telt nog mee. 
 
Wegen 
Alle deelnemers verzamelen zich op de door de 
wedstrijdleiding aangewezen locatie om hun vangst te 
laten wegen. 
Iedere deelnemer is verplicht alleen eigen gevangen witvis 
ter weging aan te bieden. Bij constatering van teveel dode 
witvis zal hiervan geen weging plaatsvinden, dit ter 
beoordeling van de wedstrijdleiding. 
 
Winnaar van de dag 
De uitslag wordt bepaald door de volgorde die bepaald 
wordt door het gewicht aan gevangen vis, waarbij de 
deelnemer met het hoogste gewicht de winnaar is. 
 
Winnaar Bootvissen 2016 
Na de laatste bootviswedstrijd zullen 3 extra prijzen 
uitgereikt

*
 worden: 

 1 aan de deelnemer met het hoogste gewicht aan 
totaal gevangen vis (zonder aftrek),  

 1 aan de deelnemer met het hoogste gemiddelde 
gevangen vis, dat is het totaal gewicht gedeeld door 
het aantal (alle) meegeviste wedstrijden en  
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 1 aan de deelnemer met de hoogste eindstand in de 
ranglijst. De ranglijst wordt bepaald door de ‘Winnaar 
van de dag’ 1 punt toe te kennen, de daaropvolgende 
2 punten en zo verder. Gelijke standen zijn mogelijk. 
Zijn er 2 deelnemers met bijvoorbeeld 2 punten dan 
heeft de volgende 4 punten enz. Afwezigen krijgen als 
punt het totaal aantal deelnemers + 1. De hoogste 
eindstand wordt bepaald door optelling van de 
uitslagen van de ‘Winnaar van de dag’ minus zijn/haar 
2 slechtste dagstanden. 
 

* 
Alleen leden van hsv ‘De Leede’ kunnen in aanmerking 

komen voor de titel ‘Winnaar Bootvissen 2016’ met 
subtitel, respectievelijk: hoogste gewicht, hoogste 
gemiddelde gewicht of allerbeste ‘Winnaar van de dag’. 
 
Wedstrijddata 
Op 1 + 22 mei, 3, 17 + 31 juli, 14 + 28 augustus,  
11 + 25 september 2016 
 
Aanmelden 
Deelnemers melden zich aan op de website  
www.hsvdeleede.nl, onder de kop ‘Wedstrijden’ 
selecteert u ‘Aanmelden’, vul dit digitale formulier 
volledig in en klik op ‘’Verzenden’. 
 
Kosten en prijzen 
Elke deelnemer betaald €3,- per persoon per keer 
voorafgaand aan de wedstrijd. De deelnemer die niet 
heeft betaald, doet buiten mededinging mee aan de 
wedstrijd. Afhankelijk van het aantal deelnemers wordt 
de dagprijs verdeeld, daarvoor hanteren wij bijgevoegd 
schema. 
 
Afgelasten van de wedstrijd  
Tijdens onweer, opstekende wind of een andere 
calamiteit kan de wedstrijd worden afgeblazen. Dit wordt 
aangegeven door 3 toetersignalen waarna u z.s.m. dient 
terug te keren naar de afgesproken weegplaats waar de 
wedstrijdleiding verder zal beslissen. Vraagt u zich vooraf 

af of de wedstrijd doorgaat, neem dan contact op met de 
wedstrijdleiding. 
 
Wijzigen wedstrijdreglement 
Dit reglement kan indien nodig door de wedstrijdleiding 
voorafgaand aan de wedstrijd worden aangevuld of 
gewijzigd. 
 
Overtreding reglement 
Bij overtreding van dit reglement kan een deelnemer 
worden uitgesloten van deelname aan de wedstrijd. 
 
Huishoudelijk reglement 
Daar waar dit reglement niet in voorziet, is ons 
huishoudelijk reglement van toepassing. 
 
Plezier 
Het bestuur van H.S.V. ‘De Leede’ wenst u veel plezier en 
sportiviteit toe voor, tijdens en na de wedstrijd. Geniet er 
van! 
 
Vragen 
Vragen over de wedstrijd kunt u mailen naar 
boot@hsvdeleede.nl.  
Laatkomers kunnen bellen, sms-en of WhatsApp-en naar 
Roel Munneke 06-53774280. 

 

Schema prijzen  
 

Aanta l  

deel -

nemers 1e 2e 3e

6 12 -

7 18 -

8 18 -

9 18 9

10 18 9 3

11 18 9 3

12 22 10 5

13 22 10 5

14 22 10 5

15 22 10 5

16 26 15 10

17 26 15 10

18 26 15 10

19 30 17 12

20 30 17 12  
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