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HSV DE ARNOUD
WEDSTRIJDREGLEMENT WINTER COMPETITIE 2017/2018
1. Er mag slechts gevist worden met één hengel.
HENGELKEUZE IS VRIJ !!!!!!!
2. Men dient alleen recht voor je uit te vissen.
Wanneer van de ene naar de andere hengel gewisseld wordt, dan dient eerst
de hengel waarmee gevist wordt, uit het water genomen te worden, alvorens
met de andere hengel gevist mag worden. Indien er gevist wordt met de
Vaste stok, mag men niet tegelijkertijd met de feeder voeren.
Anders om vissen met de feeder en cuppen met de vaste stok mag ook
niet.
Bij het signaal " einde wedstrijd', dient de hengel ONMIDDELLIJK
op de kant gehaald/gedraaid te worden. Indien dat niet gebeurd, wordt dit
gezien als onsportief gedrag en kan worden bestraft met een korting van
2½ KG op uw totaalresultaat.
3. Alle aassoorten, die wettelijk zijn toegestaan, mogen gebruikt worden ook
alle imitatie aassoorten voor witvis zijn toegestaan.
uitzondering van verse de vase (muggenlarven) en rode maden.
Ook voer wat niet door de natuur wordt afgebroken, is verboden.
4. Het gebruik van een zogenaamde voerkatapult, is bij de wet verboden.
Ook bij de Arnoud is dit hulpmiddel verboden.
Tevens zijn elektrische of met baterijen aangestuurde hulpmiddelen niet
toegestaan.
5. Voor alle competitiewedstrijden is de verzamelplaats het industrieterrein
in Lisse, bij "ACTION", gelegen tegenover motel de Nachtegaal.
Men dient OPTIJD OP DE VERZAMELPLAATS AANWEZIG TE ZIJN,
want daar wordt geloot voor:
de plaatsnummers, kop en staartnummers en eventueel voor de beker.
Tevens wordt er bekend gemaakt wie tegen wie vist voor de beker.
Na de loting wordt er vertrokken naar de visstek, om op tijd te kunnen
beginnen.
Komt men te laat, kan men alsnog een plaatsnummer halen bij de wedstrijdleider.
6. Indien u niet aanwezig bent bij de loting voor het kop en staartnummer
en u naam komt uit de emmer vervalt U kans op kop of staart.
Pas als iedereen uit de emmer geweest is, worden alle vissers opnieuw in
de lotings emmer gedaan en krijgt U een nieuwe kans.
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7. Op het programma staan de loting en aanvangstijden aangegeven.
8. Afberichten kunt u vrijdagavond uitsluitend tussen 6 en 7 uur, bij
Piet ter Veen 06 -12995393
Indien een wedstrijd moet worden afgelast wegens zeer slechte
weersomstandigheden, wordt U vrijdagavond tussen acht en negen uur
telefonisch benaderd.`Bij langdurige vorst reeds op donderdag.
Wegblijven zonder geldige reden wordt u hoogst kwalijk genomen en
wordt gezien als onsportief gedrag en kan worden bestraft met een korting
van 2½ kg op uw totaal resultaat.
Tot zeven dagen na de betreffende wedstrijd kunt u bellen met Piet ter Veen
om uw wegblijven toe te lichten. Het bestuur zal dan een beslissing nemen.
Bij verzuim van 2 wedstrijden, zonder af te berichten, volgt
diskwalificatie, voor de rest van de competitie .
Tevens wordt U van de uitslagenlijst afgevoerd!
9. Er wordt per wedstrijd 4 uur gevist, zonder pauze!
e
Eerste signaal is voeren en meteen vissen 2 signaal is einde wedstrijd!
10. Alleen bij aanvang van de wedstrijd mag slechts één keer zwaar gevoerd
worden, tijdens de wedstrijd mag licht worden bij gevoerd.
Voor de aanvang mag niet met een beaasde haak worden gepeild.!!!!!!!
11. Men dient voor het gelote nummer te vissen met een tolerantie van 1 meter
naar links en rechts. Het is verboden het nummer te verplaatsen zonder
overleg met de wedstrijdleiding!
12. Wanneer een wedstrijd naar oordeel van de wedstrijdleiding vroegtijdig moet
worden beëindigd, geldt de volgende regel: indien één uur of minder gevist
is, vervalt de gehele wedstrijd. Is er meer dan één uur gevist, dan telt het
verkregen resultaat voor een hele wedstrijd.
Er worden dit jaar 12 wedstrijden vervist. ( zie programma)
13. Van elk onderdeel in de competitie zal het netto resultaat tellen voor de
eindklassering, d.w.z. er worden twee wedstrijden in mindering gebracht en
wel degene met het slechtste resultaat, gevist of niet.
Afgelaste wedstrijden tellen ook mee als afvaller!
14. Men kan zich via het inschrijfformulier vooraf opgeven voor de competitie en
e
het inleggeld voldoen. In ieder geval dient het inleggeld bij de 1 wedstrijd
betaald te zijn.
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15. Koppelvissen: Iedere deelnemer kan zich opgeven voor het koppelvissen.
De koppels bestaan uit 2 personen. De koppels worden samengesteld door
"de wijze mannen"(Piet ter Veen, Nico Wesseling en Michaël Brama)
Extra kosten koppelvissen € 3,50 p.p.
Indien U vooraf weet, dat U niet tenminste 8 wedstrijden mee kan doen,
moet U zich niet opgeven voor het koppelen.U dupeert dan teveel uw maat.
16. Bekervissen: Zonder extra kosten doet iedereen automatisch mee aan het
bekervissen. Er wordt een afvalsysteem gehanteerd, ongeacht in welke
groep men vist. De laatste wedstrijd mogen er maar twee overblijven.
Bij de tweede wedstrijd krijgt iedere deelnemer een schema welke wedstrijden
e
bekerwedstrijden zijn. De 2 wedstrijd is altijd een bekerwedstrijd!
Indien u niet bij een bekerwedstrijd aanwezig bent, vervalt verdere
deelname,ook al heeft u afbericht.
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23. Men dient de waterkant onberispelijk achter te laten!
Maak zo weinig mogelijk lawaai. Let gerust op uw buurman en maak hem er
(netjes) op attent, wanneer iets niet volgens de regels gaat.
Stoor een ander niet, indien U wat minder vangt, misschien is hij er niet van
gediend.
24. Heeft U commentaar, wacht dan tot na de wedstrijd. Val de bestuursleden niet
lastig tijden de wedstrijd. Ook zij willen ongestoord vissen.
25. U kunt met klachten/vragen/suggesties/wensen altijd terecht bij de
wedstrijdleider Piet ter Veen, Erfvoort 34 te Noordwijkerhout
tel. 06 - 12995393
26. Het bestuur rekent op uw sportiviteit, zij kunnen onmogelijk iedereen
controleren.

17. Er wordt gevist in een " A "en een" B " groep.

27. In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de wedstrijdcommissie.

18. Degene met het hoogste (netto) gewicht wordt de competitiekampioen, ongeacht in welke groep men vist!
Hij krijgt de wisselbeker.
Dit geldt ook voor de winnaar van de bekercompetitie!

28. Hiermede vervallen alle eerder opgestelde reglementen.

19. Verder zijn er dit jaar geen bekers maar waardebonnen te winnen.
Per groep zijn er voor de drie hoogst geplaatsten, waardebonnen. Tevens is er
Een waardebon voor: winnaar bekercompetitie, het beste dagresultaat per
groep, beste prestatieverbetering t.o.v.vorig jaar.
De wisselbekers blijven wel bestaan. ( De winterkampioen en bekerkampioen.)
20. Promotie: de 3 hoogst geplaatsten in groep "B" promoveren naar groep "A"
Degradatie: een aantal laagst geplaatsten in groep"A",degraderen naar
groep "B". Aantal degradanten bepalen de wijze mannen.
Iedere nieuwe deelnemer start IN PRINCIPE in groep "B."
Alleen kan door de commissie van wijze mannen een op papier heel
sterke visser in de "A"groep geplaatst worden.
21 De gevangen vis wordt gewogen !! ( blijf bij je net tot er gewogen is )
( men dient de vis wel gevangen te hebben aan de haak van je hengel.)
22 Er wordt gevist op witvis. LET OP:
Barbeel, snoek, snoekbaars, meerval en paling tellen NIET mee.
( zet deze vissen onmiddellijk terug in het water.)

29. P.S.Deelname is geheel voor eigen risico!
oktober 2017 Piet ter Veen

Opnieuw!!

Opnieuw!!

Opnieuw!!

Met het opheffen van de pauze tijdens de wedstrijden, is een stuk onderlinge
communicatie (gezelligheid) weggevallen.
Omdat het in de winter nogal eens voorkomt dat er weinig of zeer plaatselijk gevangen
wordt, is men snel geneigd naar huis te gaan.
Om één en ander op te vangen, is één van onze leden op het idee gekomen,
dagprijzen te verstrekken.
Vanuit de verenigingskas is er dit jaar een financiële bijdragen.
Het bestuur juicht dagprijzen toe en is met het volgende systeem gekomen.
Bij elke wedstrijd wordt direct erna, aan de waterkant zes prijzen uitgereikt.
Alleen voor het verdelen van de prijzen wordt de baan verdeeld in twee vakken.
( eerste vak altijd het grootst.)
De prijzen bestaan uit drie waardebonnen per vak.( € 10,00 , € 7.50 en € 5.00 )
Bij heel slechte vangsten worden er toch prijzen uitgereikt (verloot)
De opzet is dat iedereen blijft en niet voortijdig naar huis gaat.

