
     Ouderenafdeling HSV De Arnoud
Wedstrijdreglement  :

1. Om mee te kunnen of te mogen vissen, dient men lid te zijn van de HSV de Arnoud.

2. De hengelsoort is vrij. Tijdens de wedstrijd mag er van hengelsoort gewisseld worden

3. Alle gevangen vis wordt gewogen, dit geldt tevens voor andere wedstrijden.
Blijf na de wedstrijd bij uw leefnet om uw vis te laten wegen !

4. Loting is bij de visplaats. Om 06.45 uur gaan de baan uitzetters naar hun plaats en de 
laatkomers kunnen hun nummer ophalen bij Piet Vlag. De aanvang is om 07.30 uur en de 
visduur is 4,0 uur met een kwartier pauze. Van 07.30 tot 09.30 uur. Pauze tot 09.45 uur. Er wordt
gevist tot 11.45 uur.  .

5. De tussenruimte tussen de vissers dient minimaal 15 meter te zijn, met de mogelijkheid van + 
een meter vanuit het nummer.

6. Begin- en eindsignaal wordt gegeven middels een toeter, eveneens voor het begin en eind van 
de pauze wordt er getoeterd.

7. Vóór het beginsignaal en tijdens de pauze mogen er geen opgetuigde hengels in het water zijn. 
Bij fluitsignaal begin wedstrijd mag er zwaar gevoerd worden. Daarna mag er alleen nog maar 
licht gevoerd worden. Tijdens de pauze mag er niet gevoerd worden. Tijdens de wedstrijd mag 
er alleen gevoerd worden met en naar de hengel waarmee op dat moment gevist wordt.

8. Na het eindsignaal laat u uw leefnet met de vis in het water liggen, tot de weegploeg komt om de
vis te wegen.

9. Alle wettelijke aassoorten zijn toegestaan, uitgezonderd ‘vers de vase’. De volgende vissoorten 
tellen niet mee en moeten onmiddellijk teruggezet worden: barbeel, aal, meerval, snoek en 
snoekbaars.

10. Waar er gevist wordt kunt U zien op de lijst die U ontvangt met visdata en visplaats.     Hier wordt
niet vanaf geweken !! 

11. Van het totaal van 20 competitiewedstrijden vallen de 2 slechtste resultaten af.

12. Afberichten, de avond voor de wedstrijd bij Piet Vlag, tussen 18 en 19 uur. telefoon: 06-
51877815

13. Het maximum aantal vissers dat aan de competitie kan deelnemen is vastgesteld op 27 leden. 

14. Er wordt gevist in 3 groepen, A, B en C. De beste 3 vissers van de  B-groep promoveren naar de
A-groep, de beste 3 vissers van de C-groep promoveren naar de B-groep. De slechtste 3 vissers
van de A groep degraderen naar de B groep en de 3 slechtste vissers van de B groep 
degraderen naar de C groep.

15. Aanmeldingen van nieuwe deelnemers worden opgenomen op een wachtlijst. Indien een plek is 
vrijgekomen zal de ouderencommissie i.o.m. bestuur bepalen wie mee mag doen.

16. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de wedstrijdcommissie, bestaande uit 
Peter Duwel en Piet Vlag

17. Deelname aan de competitie is geheel voor eigen risico. De vereniging stelt zich niet 
aansprakelijk voor eventueel opgelopen schade

                                                                                                                     
            Voor het laatst bijgewerkt op 27 februari 2015                 
     



     

                             

 


