
 
                            Deze punten gelden voor wedstrijden van HSV Zwartewaterland.                                    Maart 2022 

 
1. Algemene bepalingen:  
Iedere deelnemer wordt geacht dit reglement te kennen en stipt op te volgen, deelname is geheel op eigen risico.  
 
2. Algemene gedragsregels:  
Vissers houden de oever schoon, laten geen afval en/of snoerresten achter op hun visstek waardoor vogels en andere dieren 
verstrikt of gewond kunnen raken.   
Men dient op tijd aanwezig te zijn voor de loting. 
De visser blijft op zijn vis stek tot weegploeg ter plaatse is en dient zelf zijn gevangen vis ter weging aan te bieden en terug 
te zetten in het water. Maximale vlonder verplaatsing is 1 meter naar rechts of links van het steknummer.  
De maximale lengte vaste hengel  is 13 meter.  
Men dient haaks op de waterlijn te vissen. Men dient met respect om te gaan met de natuur en met elkaar. 
 
3. Dierwelzijn:  
Alle gevangen vis dient levend ter weging te worden aangeboden.  
Paling mag men niet in bezit hebben, bij constatering volgt diskwalificatie.  
Snoek en snoekbaars mogen niet ter weging worden aangeboden.  
Vanaf 1 April tot laatste zaterdag Mei geen Baars in het net. Barbeel, Winde en Kopvoorn tot 31 mei verboden. 
Het leefnet mag niet verzwaard zijn aan de binnenzijde.    Indien dit toch het geval is, volgt diskwalificatie.  
Het Leefnet dient rechtstandig in het water te staan zodat de gevangen vis kan zwemmen. 
Een handdoek  gebruiken voor het vastpakken van de gevangen vis is verboden.  
 
4. Lichamelijke beperkingen: 
Als een  deelnemer slecht ter been is of lichamelijke beperkingen heeft  dient hij/zij  dit voor de loting aan te geven bij de 
wedstrijdcommissie. Met de loting kan er dan rekening mee gehouden worden. Dit ter beoordeling van de 
wedstrijdcommissie.  
 
5. Voeren en vissen:  
Alle bij wet verboden aassoorten zijn niet toegestaan. Tevens  is het gebruik van een katapult verboden. 
Voeren dient als volgt te gebeuren: Het 1e signaal betekent begin van de wedstrijd, 2e signaal is het einde wedstrijd.  
tijdens de wedstrijd is licht bij voeren toegestaan, we zouden dit graag beperkt houden.                                                                   
Beaas de haak alleen na het eerste signaal. Als er tijdens of na het  2e signaal  toch vis wordt gehaakt  dan telt deze niet 
meer mee. Alleen in het 2e signaal gelande vis (in het pannet) telt.  Tijdens de wedstrijd mag men max. 1 hengel boven het 
water in gebruik hebben. Een hengel voorzien van  een cupset/voerkorf is ook een hengel.  
 
6. Prijzen:  
Prijzen dienen persoonlijk afgehaald te worden,  tenzij men zich voor of tijdens de wedstrijd om dringende persoonlijke 
redenen afmeldt bij de wedstrijdcommissie.  
Wedstrijden in competitieverband zullen op punten van gewicht worden geteld.  Bij gelijke stand gaat de plaats die het 
dichtst  bij het midden van het parcours zit voor in de eindstand. 
Prijzen welke door de club worden aangeboden dienen persoonlijk te worden opgehaald tijdens de ALV, anders vloeien ze 
terug in de clubkas.  
 
7. Weersinvloeden:  
Bij opkomend slecht weer (mist, storm en/of onweer) of calamiteiten kan de wedstrijd gestaakt of geannuleerd worden.  
De beslissing hierover berust bij de wedstrijdleiding ter plaatse.  
De wedstrijd zal geldig verklaard worden mits 50% of meer hiervan verstreken is.  
 
8. Aansprakelijkheid: 
De vereniging is niet verantwoordelijk voor verlies, diefstal, wetsovertredingen,  
beschadigingen van eigendommen en/of letsel van deelnemers. 
 
9. Overige bepalingen: 
Indien vissers onregelmatigheden constateren dient men dit terstond tijdens de wedstrijd te melden bij de organisatie, na 
afloop zal hier geen vervolg  op plaats vinden. Bij het niet naleven van dit reglement volgt onmiddellijk diskwalificatie. 
In alle gevallen waar in dit reglement niet voorziet beslist de wedstrijdcommissie en/of het bestuur.  

 
Goedgekeurd door het bestuur Hsv Zwartewaterland 


