
 
 

Wedstrijdreglement  H.S.V. De Peel. 
 
 
1) Er kan deelgenomen worden aan de wedstrijden indien men lid is van HSV De Peel en in bezit 

is van alle daartoe benodigde vergunningen. Iedere deelnemer wordt geacht dit reglement te 
kennen en stipt na te zullen leven. Overtreding van dit reglement en / of wettelijke bepalingen 
leidt tot onmiddellijke uitsluiting van verdere deelname. Alle viswedstrijden zijn met 
voorinschrijving mits anders is afgesproken. 

 

2) De wedstrijdcommissie behoudt zich het recht voor om controle uit te oefenen op 
 visbenodigdheden, in de ruimste zin van het woord, dit om overtredingen tegen te gaan.   
 

3) De loting is als volgt. De wedstrijdkaartjes worden voordien geschud, aan de achterzijde wordt 
het getrokken nummer vermeld en dan omgedraaid en voorgelezen. Dit is dan de vis plek voor 
deze persoon. Vis plateaus mogen niet in het water worden opgesteld. Het gebruik van zgn. 
visvinders is niet toegestaan. Indien de situatie zich anders voordoet wordt besloten door de 
wedstrijdleiding. 

 

4) Er zal alleen gevist worden met een vaste hengel. Dit geldt niet als hiervoor speciale 
wedstrijden gehouden worden. De lengte van de hengel is maximaal 11.50 meter en inclusief 
lijn maximaal 18,50 meter. 

 
5) Het eerste signaal betekent voeren en vissen, het tweede signaal betekent einde wedstrijd. 

Zwaar bijvoeren is niet toegestaan er mag geen plons komen. Bijvoeren uitsluitend door 
middel van  cuppen  of met werppijp. Cuppen en tegelijk Vissen is niet toegestaan. 
Maximale hoeveelheid 2 kilogram. (dit in natte toestand) 

 
 

6) Er mag niet gevist worden met verse de vase. Het gebruiken van gekleurde maden is niet 
toegestaan. Indien de wet hierin anders beslist geldt dit ook voor de wedstrijden. Voor de rest 
mag er gevist worden met de door het ministerie aangewezen aassoorten voor de gewone 
hengel. 

 

7) Na het einde van de wedstrijd wordt er gewogen door aangestelde wegers van de 
wedstrijdcommissie. Mogelijk kan er nog iemand aan worden toegevoegd. Dit zal dan de 
visser zijn van de kop- en/of staartposities welke gevraagd wordt na afloop van wedstrijd deel 
te nemen aan de weging van de gevangen vis. Deze twee vissers zullen samen met ieder een 
lid van de wedstrijdcommissie de weging van de wedstrijd bepalen.  

       (Dit alleen als de wedstrijdleiding dit van te voren aangeeft) 
 

8) Alleen levende vis wordt geteld. Snoek, snoekbaars en paling telt niet mee. 
Clausule : indien hiertoe aanleiding is beslist de wedstrijdcommissie. 

 
9) Iedere deelnemer aan deze wedstrijden moet in het bezit zijn van minimaal 2 leefnetten. Deze 

moet ook minimaal 2.5 meter lang zijn. Maximaal gewicht per leefnet is 10 kilo. Er mag een 
afwijking zijn van enkele kilo’s, maar een afwijking van meer dan 50% betekend dat deze niet 
meetelt en mogelijke uitsluiting. Er kan tussendoor gewogen worden als men denkt meer dan 
20 kilo vis te hebben. Waarschuw dan tijdig de betreffende controleur. 

 

10) Indien gevist wordt op lengte dient ondermaatse vis teruggezet te worden. Als dit niet gebeurt 
zijn de consequenties voor de visser zelf. 

 
 

11) Dit geldt eveneens voor beschermde vissoorten. ( zie punt 7, en 8 ). 
 



 
 

12) Voor aanvang van de wedstrijd worden borden geplaatst (indien nodig). 
Let op: diegene die wordt aangedragen voor het meenemen van dit bord na de  wedstrijd 
wordt hiervoor verantwoordelijk gesteld. 

  

13) Deelnemers dienen ruim voor de wedstrijd aanwezig te zijn, mits anders is afgesproken. 
Eenieder die te laat komt heeft pech gehad. Deelneming aan de wedstrijd is op dat moment 
uitgesloten.  

 (er kan altijd een calamiteit voordoen – bel dan gelijk de wedstrijdcommissie, deze 
beslissen direct of je alsnog kan meedoen – dit zal dan voordat de loting begint  
kenbaar maken bij de deelnemende vissers, zodat deze op de hoogte zijn.) 

 

14) Per wedstrijd zullen niet meer nummers uitgegeven worden dan als er wedstrijdvissers zijn  
aangemeld of aanwezig zijn. Dit aantal kan niet meer worden veranderd. Je bent pas 
deelnemer als je ook betaald hebt voor de wedstrijd waaraan je deelneemt.  

 

15) Er wordt gevist op LENGTE/GEWICHT en/of PUNTEN. (Doorhalen wat  niet van 
toepassing is). 
De  deelnemers die geen vissen vangen krijgen het hoogst aantal punten gerelateerd aan het 
grootste vak. Indien men zich niet afmeld krijgt men 1 punt meer dan de punten zonder vis 

 

16) Na het peilen moet de hengel uit het water worden genomen. Minimaal 5 minuten voor de 
 wedstrijd hengels uit het water. 
 

18) Geen der deelnemers mag hulp van een ander inroepen of aanvaarden. 
 

19) Het deelnemen aan een wedstrijd geldt als bewijs dat de deelnemer heeft  
 kennisgenomen van de gestelde voorwaarden.     

 
20) Bij noodweer kan een wedstrijd worden gestaakt, zulks ter beoordeling van de 

wedstrijdcommissie. Indien er na een half uur geen verbetering  is opgetreden, wordt de 

wedstrijd  definitief gestopt.  Als de wedstrijd tenminste voor de helft heeft plaatsgevonden, 

en het weer het wegen toelaat, wordt de officiële uitslag vastgesteld. 

21) Indien er zich omstandigheden voordoen die niet vermeld zijn in dit wedstrijdreglement, 
 beslist de wedstrijdcommissie. 
 
22) Bestuur en wedstrijdcommissie zijn nimmer aansprakelijk voor eventuele ongevallen en/of 

schade in welke vorm dan ook. 
 
 
 

Hopende op een sportieve wedstrijd en een goede vangst, 
 

Het Bestuur H.S.V. De Peel. 
De Wedstrijdcommissie. 

 


