
 
 

WEDSTRIJDREGLEMENT 
 
1. Ieder wordt geacht van dit reglement kennis te hebben genomen. 
 Na 9.00 uur is het toegestaan zich in het vak te installeren om de voorbereiding te starten. 
2. Deelnemers dienen in het bezit te zijn van een op hun naam gestelde VISPAS, alsmede van 

een deelnamekaart, voorzien van plaatsnummer, naam en woonplaats.  
 DIT KAN WORDEN GECONTROLEERD. 
3. De manier van vissen is vrij. Er mag gelijktijdig met 1 hengel worden gevist. De hengel dient 1 

enkelvoudige haak te bevatten. 
4. Het is de deelnemer verboden plaats te nemen verder dan 1 meter, hetzij ter linker- c.q., 

rechterzijde van zijn plaatsnummer. 
5. 1e signaal om 10.00 uur: voeren en begin van de viswedstrijd. 
 2e signaal om 14.00 uur: einde van de wedstrijd. 
6. De vis dient bewaard te worden in een zgn. concoursleefnet met een minimale lengte van 150 

cm. en moet in het water blijven totdat de vis ter weging wordt gevraagd.  
7. Alle vis wordt gewogen, behalve snoek, snoekbaars en paling. De deelnemer dient de gevangen 

vis zodanig te onthaken en te behandelen, dat geen verminking ontstaat en de vis onbeschadigd 
kan worden teruggezet. Het totale gewicht aan gevangen vis (levend aangeboden ter weging) is 
prijsbepalend. 

8. De duur van de wedstrijd is 4 uur, maar kan verkort worden door weersomstandigheden; dit 
bepaalt de wedstrijdleiding. Het parcours is verdeeld in 3 sectoren t.w. 1 in de Vecht en 2 in het 
Ommerkanaal. 

7. Voeren en vissen met gekleurde maden is verboden, alsook het gebruik van lokvoeders met 
schadelijke stoffen voor de volksgezondheid. Het gebruik van verse de vase is NIET toegestaan. 
Wie dit aan de waterkant in zijn bezit heeft wordt gediskwalificeerd. 

8. Wie dit reglement niet naleeft wordt gediskwalificeerd en waar het reglement niet in voorziet 
beslist de wedstrijdleiding.  

9. Het gebruik van een voerkatapult is NIET toegestaan. 
10. Poging tot bedrog, misleiding of diefstal, ook indien dit achteraf mocht blijken, alsmede 

onsportief gedrag, kan leiden tot diskwalificatie. 
11. Er mag niet hard worden gereden op de zandwegen naar de parkeerplaatsen en de 

aanwijzingen dienen te worden opgevolgd. 
12. Na beëindiging van de wedstrijd wordt vriendelijk doch dringend verzocht om het restant lokvoer 

en/of aas NIET in het viswater te gooien. 
 
 

PRIJZEN DIENEN PERSOONLIJK TE WORDEN AFGEHAALD. 
 

BIJ ONWEER WORDT DE WEDSTRIJD ONMIDDELLIJK AFGEBROKEN EN DE VIS WORDT NIET GEWOGEN.  
IN DEZE SITUATIE ZULLEN DE PRIJZEN WORDEN VERLOOT IN DE KANTINE VAN  

“HET TEGELHUYS“, STRANGEWEG 24, OMMEN. 

 
H.S.V. “ de RIETVOORN ”  

wenst u 
een sportieve viswedstrijd. 

H.S.V. “de Rietvoorn” kan op generlei wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade, door welke 
oorzaak ook ontstaan, wegens deelname aan deze viswedstrijd. 


