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Wedstrijdreglement 

HSV de Rietvoorn Ommen 

 

1. Iedere deelnemer wordt geacht dit reglement te kennen en stipt na te zullen leven.  

2. Iedere deelnemer moet 5 minuten voor de loting aanwezig zijn op de daarvoor afgesproken plek en 

tijdstip, daar een plaatsnummer te trekken en zich naar het viswater te begeven.  

3. De jeugdcompetitie wordt ingedeeld per leeftijdscategorie t.w.; Cat. A t/m 10jaar; Cat. B 11 t/m 14 jaar 

en Cat. C 15 t/m 17 jaar. Gevist dient te worden met één hengel (vaste stok,). Voor de maximale lengte 

en overige bijzonderheden wordt verwezen naar het overzicht.  

 

Overzicht competities Hsv de Rietvoorn
Senioren Dames 55+ VCO

Max. hengellengte 11 meter 9.5 meter 9.5 meter vrij

Aantal wedstrijden 10 7 8 7

Aantal meetellende wed. 7 5 6 5

Jeugd Jeugd Jeugd

Cat. A t/m 10 j. Cat. B 11 t/m 14 j. Cat. C 15 t/m 17 j.

Max. hengellengte 8 meter 8 meter 9.5 meter

Aantal wedstrijden 6 6 6

Aantal meetellende wed. 4 4 4  
 

4. De hengel moet voorzien zijn van een dobber en een enkelvoudige haak. Vissen met behulp van een 

voerkorf aan de lijn is niet toegestaan behoudens de OVC-competitie.  

5. De visplaats van de deelnemer wordt aangegeven door een nummer dat overeenkomt met zijn 

plaatsnummer op de hem/haar gepakte bonnetje. Het is de deelnemer verboden plaats te nemen verder 

dan 1 meter, hetzij ter linker-, hetzij ter rechterzijde van het plaatsnummer. Vanuit het middelpunt van 

de visplek naar het water toe gemeten, mag de deelnemer maximaal 5 meter naar links of 5 meter naar 

rechts vissen. 

6. Optuigen en peilen is voor het startsein toegestaan.  

7. Het gebruik/in bezit hebben van verse de vase is verboden. Het gebruik van de voerkatapult is verboden. 

Een deelnemer, die voor of tijdens de wedstrijd in overtreding van het bovenstaande is, wordt 

onherroepelijk gediskwalificeerd.  

8. Bij het eerste signaal begint de wedstrijd, het tweede signaal kondigt het einde aan, waarna onmiddellijk 

moet worden op- of ingehaald. Er mag absoluut niet verder worden gevist. De hierbij binnengehaalde 

vis telt nog mede. De controleur beslist of er op tijd wordt op- of ingehaald. Na het startsein mag 

gedurende 5 minuten zwaar  worden gevoerd, (z.g. plonsen). Licht bijvoeren gedurende de rest van de 

wedstrijd is wel toegestaan.  

9. Als de gevangen vis te zwaar is om op een diervriendelijke manier binnen te halen dient deze geschept 

te worden met een schepnet. 

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

ontstaat en de vis onbeschadigd kan worden teruggezet. Elke gevangen meetellende vis moet door de 

deelnemer in een niet-metalen leefnet, welke een doorsnee van minimaal 40 cm. en een lengte van 

minimaal 200 cm. moet hebben, worden bewaard. 

11. Het leefnet dient vanaf het startsignaal tot aan het meten in het water te worden gelaten totdat de 

controleur de deelnemer oproept voor weging. Bij eerder verwijderen uit het water wordt de deelnemer 

gediskwalificeerd. Indien een deelnemer eerder naar huis gaat en hij meldt dit bij de 

wedstrijdcommissie kan zijn gevangen vis in overleg gewogen worden. 



Wedstrijdreglement 2015 

12. Er wordt gevist op gewicht, alle gevangen vis telt mee voor de eindscore behalve snoek, snoekbaars en 

paling. 

13. Deelnemers die op welke wijze dan ook een andere deelnemer hindert, kunnen door de 

wedstrijdcommissie worden gediskwalificeerd. 

14. Puntentelling: diegene met het hoogst aantal gewicht per gevangen wedstrijd wordt eerste en krijgt 250 

punten, diegene die één na beste is krijgt 240 punten en twee na de beste 230 punten enz., enz.. (Zie 

voorbeeld) Wanneer een deelnemer geen vis vangt krijgt hij/zij het aantal punten als ware elke 

deelnemer wel vis heeft gevangen, verminderd met 10 punten. Bij een gelijk gewicht, worden de 

deelnemers als ex ego gerangschikt en krijgen het gelijke aantal punten. In dit geval wordt om de 

dagprijs getost.  

Voorbeeld wedstrijduitslagen
Naam Gewicht Plaats Punten Naam Gewicht Plaats Punten

Jan 500 gram 1 250 Jan 500 gram 1 250

Piet 500 gram 1 250 Piet 0 gram – 210

Klaas 400 gram 3 230 Klaas 0 gram – 210

Joost 300 gram 4 220 Joost 0 gram – 210  

15.  Per competitie is de deelnemer kampioen, die over al de meetellende wedstrijden van het seizoen het 

meeste aantal punten heeft verzameld. Bij een even aantal punten zullen die deelnemers gelijk eindigen. 

16. De wedstrijdleider is gemachtigd de attributen incl. voer en aas te controleren. 

17. De wedstrijdleiding heeft het recht een wedstrijd te stoppen bij onweer en andere onvoorziene 

calamiteiten. De gevangen vis wordt niet gewogen; de wedstrijd wordt overgevist. 

18. Deelname aan de wedstrijden die georganiseerd zijn door HSV de Rietvoorn is op eigen risico en de 

HSV de Rietvoorn kan op generlei wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade in welke vorm dan 

ook.. 

19. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de wedstrijdleiding en in laatste instantie het 

bestuur van HSV de Rietvoorn. 

20. Deelnemers aan de door ons georganiseerde wedstrijden dienen in het bezit te zijn van een vispas die 

namens Hengelsportvereniging de Rietvoorn uit Ommen is verleend door Sportvisserij Nederland.  

21. De deelnemer moet de beviste plek schoon achtergelaten; eventuele rommel moet worden meegenomen. 

22. Verder zijn alle regels en bepalingen, vastgelegd in de Visserijwet 1963 en vermeld in de Gezamenlijke 

Lijst van Nederlandse Viswateren (behorend bij de VISpas) van toepassing. 

 

TOELICHTING behorend bij het wedstrijdreglement 

Met uitzondering van de deelnemers aan de viswedstrijden die behoren tot de categorie A (zie art.3 van het 

Wedstrijdreglement), dienen de deelnemers/deelneemsters: 

 zelf de vishengel vast te houden; 

 zelf de dobber, die aan de vislijn is bevestigd, in het water te gooien; 

 zelf de dobber uit het water te halen; 

 zelf de gevangen vis te onthaken; 

 zelf het aas aan de haak te plaatsen; 

 het voeren zelf te verrichten. 

 

Algemeen bepaling voor de jeugdcompetitie. 

Tijdens de wedstrijden voor categorie A,B en C mag niet meer dan 250 gram worden gevoerd. 

Voorafgaand aan de wedstrijd mag de deelnemer/deelneemster geholpen worden bij het optuigen, uitloden 

en peilen. 


