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HSV DE ARNOUD
WEDSTRIJDREGLEMENT ZOMERCOMPETITIE 2021
1. Er mag slechts gevist worden met één hengel, meerdere hengels
mogen wel klaar staan. Hengelsoort is vrij.
2. 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 een andere hengel gevist mag worden. Indien er gevist wordt met de
VASTE STOK, mag men niet tegelijkertijd met de feeder voeren.
Wel mag er een hengel op de kant klaar staan om te vissen deze mag alleen
te water als de vis die gevangen is in het leefnet zit.
Vist men met de feeder dan mag er niet met de vaste stok gecupt worden.
( ten alle tijden mag maar één hengel tegelijk in het water liggen. )
Tevens is het verboden iets anders dan korven of methorkorven te gebruiken.
Voerboten,voerspods,dieptemeters,fishfinders, of ander
( elektrische ) hulpmiddelen zijn ook niet toegestaan.
Indien iets hierboven wordt geschonden, wordt dit gezien als onsportief gedrag.
Eerste keer geen uitslag deze dag + 2½ KG aftrek.
De tweede keer diskwalificatie competitie.

3. Alle aassoorten, die wettelijk zijn toegestaan, mogen gebruikt worden ook
Alle imitatie aassoorten voor witvis zijn toegestaan + boilies.
verse de vase (muggenlarven) en rode maden zijn verboden.
4. Het gebruik van een zogenaamde voerkatapult, is bij de wet verboden.
Ook bij de Arnoud is dit hulpmiddel verboden.
5. Vooraf wordt door de wijze mannen geloot.( ook de kop en staart plek )
Tevens loten de wijze mannen ook de bekerwedstrijden.
Je geloten nummer wordt op zaterdag via mail of whatsApp naar je verzonden.
Men dient zelf naar je visstek te rijden ( ga niet stoppen en praten met medevissers )
1 uur voorafgaand aan de wedstrijd mag je uitpakken en opbouwen.
Het is strikt verboden om bij elkaar te gaan staan praten en wees stil.
6. Op het programma staan de aanvangstijden aangegeven.
Bij de start is er geen toeter.
Om de rust in de ochtend te bewaren
is er bij aanvang geen signaal maar wordt het door de wedstrijdleider
doorvertelt aan de mannen naast hem, deze geven het dan weer door
aan de volgende enz,enz,enz,
Op einde wedstrijd is er wel een toeter.
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7 Afberichten kunt u mailen naar Piet ter Veen pcterveen@hetnet.nl of
tot vrijdagavond door te bellen naar Piet ter Veen 06 – 12995393
( dit is in verband met vooraf loting zaterdag )
Wegblijven zonder geldige reden wordt u hoogst kwalijk genomen en
wordt gezien als onsportief gedrag en kan worden bestraft met een korting
van 2 ½ kg. op uw totaal resultaat.
Tot zeven dagen na de betreffende wedstrijd kunt u bellen met Piet ter Veen
om u 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!
8. Er wordt per wedstrijd 4 uur gevist zonder pauze.
( dit is omdat we niet bij elkaar mogen komen - corona maatregelen.)
Aanvang is voeren en meteen vissen
9. Alleen bij aanvang van de wedstrijd mag slechts één keer zwaar gevoerd
worden, tijdens de wedstrijd mag licht worden bij gevoerd met de hand.
Voor aanvang mag niet met een beaasde haak worden gepeild.!!!!!!!
Dit wordt gezien als onsportief gedrag en word bestraft.
Eerste keer 2½ KG aftrek. De tweede keer diskwalificatie competitie.
10. Men dient voor het gelote nummer te vissen met een tolerantie van 1,5 meter
naar links en rechts. Het is verboden het nummer te verplaatsen zonder
overleg met de wedstrijdleiding!
Dit wordt gezien als onsportief gedrag en word bestraft.
Eerste keer geen uitslag deze dag + 2½ KG aftrek .
De tweede keer diskwalificatie competitie.
11. 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.
Bij onweer zal de wedstrijd ongeveer een half uur worden onderbroken, en
van de vistijd worden afgetrokken.
In principe wordt er geen wedstrijd ingehaald!
12. Van elk onderdeel in de competitie zal het netto resultaat tellen voor de
eindklassering, d.w.z. er worden één wedstrijden in mindering gebracht en
wel degene met het slechtste resultaat, gevist of niet.

13. Men kan zich via het inschrijfformulier vooraf opgeven voor de competitie en
het inleggeld via bank te voldoen. In ieder geval dient het inleggeld bij de
1e wedstrijd betaald te zijn. Indien men zich niet op tijd opgeeft kan men na één
geviste wedstrijd niet meer mee doen in één der groepen.
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14. Koppelvissen: Iedere deelnemer kan zich opgeven voor het koppelvissen.
De koppels bestaan uit 2 personen. De koppels worden deels door loting en
deels door aanwijzen samengesteld door 3 personen, "de wijze mannen".
Extra kosten koppelvissen € 3,50 p.p. Verdeling prijzen 1 op 3.
Elk winnend koppel ontvangt 2 waardebonnen.
Als een koppelvisser niet kan mee doen, zal het gemiddelde resultaat van
deze dag gelden voor dit koppellid.
(gevangen vis deze dag : door aantal deelnemers deze dag = resultaat.)
15. 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 2 overblijven.
De wijze mannen bepalen welke wedstrijden bekerwedstrijden zijn.
De loting voor de beker wordt gelijk met loting plaats nummer uitgevoerd.
Indien u niet bij een bekerwedstrijd aanwezig bent, vervalt
verdere deelname, ook al heeft u afbericht.
16. Er wordt dit jaar gevist in een " A "," B " groep. ( op gewicht )
17. 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!
18. Per groep zijn er voor de drie hoogst geplaatsten, waardebonnen. Verder zijn
Er waardebonnen voor: winnaar bekercompetitie, het beste dagresultaat
per groep en prestatieverbetering.
19. Promotie: de 3 hoogst geplaatsten van groep B promoveren naar groep "A"
Degradatie: de 3 laagst geplaatsten van groep A degraderen naar groep "B"
Iedere nieuwe deelnemer start in principe in groep "B."
20. Er wordt gevist op witvis. ( gewicht )
( men dient de vis wel gevangen te hebben aan de haak aan de hengel.)
Gebeurt dit niet wordt het gezien als onsportief gedrag en word bestraft met
diskwalificatie competitie.
ALLES TELT BEHALVE :
Barbeel, Snoek, snoekbaars, meerval en paling.
Deze vissoorten onmiddellijk terug zetten.
(Niet in een net bewaren)
Dit wordt gezien als onsportief gedrag en word bestraft met
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22. De gevangen vis wordt gewogen.
Men dient dan ook bij het net te zijn als de wegers bij U arriveren.
Haal zelf het net uit het water leg deze op een verantwoordelijke manier neer
en neem dan afstand.
De wegers nemen het dan over, doen de vis in de tas, wegen de vis
en laat de vis weer vrij.
23. Men dient de waterkant onberispelijk achter te laten ! ( ruin vuil op )
Maak zo weinig mogelijk lawaai.
Let gerust op uw buurman en maak hem er
(netjes) op attent, wanneer iets niet volgens de afspraak gaat.
Hou je aan de corona maatregelen.
24. U kunt met klachten/vragen/suggesties/wensen altijd terecht bij de
wedstrijdleider Piet ter Veen, echter wel bellen na de wedstrijd,
want hij wil ook graag rustig vissen.
Erfvoort 34 te Noordwijkerhout 06 – 12995393
25. Bij het Noordhollands Kanaal moet je wagen helemaal van de weg af ( vier
wielen in de graskant ) anders krijgen we geen toestemming meer om hier te
vissen.
Zet ook op ander water je wagen van de weg af.
Bij voorbaat dank.
26. Het bestuur rekent op uw sportiviteit, zij kunnen onmogelijk
iedereen controleren.
27. In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de
wedstrijdcommissie.
28. Hiermede vervallen alle eerder opgestelde reglementen.
29. Deelname is geheel voor eigen risico.
mei 2021 Piet ter Veen
06 – 12995393 pcterveen@hetnet.nl

