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WEDSTRIJDREGLEMENT SHV 2018/19
1

De wedstrijdleiding bestaat uit één of twee bestuursleden en/of door het bestuur aangewezen leden.

2.

De wedstrijdleiding stelt in het jaar voorafgaande aan de nieuwe competitie de visplaatsen vast, waardoor er op tijd
vergunningen voor deze wedstrijden aangevraagd kunnen worden. De data waarop er gevist wordt als mede de keuze
van de viswateren wordt eens in de drie jaar op de jaarvergadering voorafgaande aan het volgende kalenderjaar aan de
leden voorgelegd.
De definitieve indeling wordt aan het begin van het eerst komende visseizoen verstrekt.
De wedstrijdleiding heeft het recht om, indien nodig, hier van af te wijken.
Alle wedstrijddata staan een jaar van te voren vast.

3.

Deelnemers dienen op eigen gelegenheid naar de waterkant te gaan.
Adres of navigatie coördinaten zullen met de uitnodiging mee gezonden worden. Daar aankomend zich niet met uit
uitzetten van de baan te bemoeien en vooral geen geluidsoverlast te veroorzaken.
Eventuele laatkomers moeten zich op de visplaats melden bij de wedstrijdleiding.
Voor de avond- en bootwedstrijden gold al dat een ieder op eigen gelegenheid naar de waterkant diende te komen.

4.

De wedstrijdleiding zorgt voor het uitzetten van een wedstrijdparcours.
Indien de afstand tussen twee plaatsnummers meer dan vier keer groter is dan de gemiddelde afstand tussen de overige
plaatsnummers, ontstaan hierdoor extra kop- staartplaatsen.
De wedstrijdleiding streeft na deze extra kop- staart plaatsen in de overgang van de vakken te plaatsen.
De individuele plaatstoewijzing geschiedt d.m.v. loting. Eenmaal Kop- of Staartplaats geloot betekent dat men hiervoor
wordt uitgesloten tot het moment waarop alle overige deelnemers ook eenmaal Kop of Staart hebben geloot. Bij een
oneven deelnemersaantal geldt het alleen in een bootje vissen ook als kop- en staart plaats. Deze regeling geldt niet voor
recreanten en introducés. Zij kunnen geen kop- of staart loten.

5.

Er mag maar met één hengel worden gevist.
Een tweede soortgelijke hengel mag wel klaarstaan.
Er mag zich dus slechts een hengel boven het water begeven, inhoudende dat voeren met de Feeder niet is toegestaan
wanneer de vaste stok nog uitligt. Dit ongeacht of er haken, al dan niet beaast, aan de hengel zitten.
Het cuppen met de daarvoor bedoelde cup stok geldt niet als hengel en mag dus i.c.m. de vissende hengel tegelijk
gebruikt worden. De Cupstok heeft daarmee dezelfde status als het schepnet.
De combinatie vaste stok met de feeder (twee hengels) is NIET toegestaan.
Bij alle SHV kant viswedstrijden moet u “recht” voor uw steknummer vissen.
Dit om het hinderen van andere vissers te voorkomen. Dit geldt uiteraard ook voor de kop- en staartstekken.
Voor alle wedstrijden geldt een vrije hengelkeus.

6.

Voeren en / of vissen en / of in bezit hebben van levende muggenlarven (verse de vase), kunstmatig gekleurde maden of
nabootsingen hiervan is niet toegestaan. Ook het vissen met verboden aassoorten of nabootsingen daarvan in de
daarvoor gesloten tijd wordt NIET toegestaan.
Ook het gebruik van een “Fishfinder” tijdens de wedstrijd (vanaf loting tot en met weging) is niet toegestaan.
Bij overtreden is diskwalificatie hiervan het gevolg.

7.

De wedstrijd of pauze begint na een signaal of op een afgesproken tijd (ivm geluidsoverlast).
Bij het vissen vanuit bootjes mag bij dit signaal worden weggevaren.
Tijdens de bootjeswedstrijden dient men een onderlinge afstand van minimaal 50 meter tussen de boten te respecteren,
tenzij onderling met een dichterbij gelegen bootje afgesproken is deze regel met BEIDER goedvinden te negeren.
De competitie telt 17 wedstrijden, te weten 2 vanuit bootjes en 15 kant wedstrijden waarvan 2 dinsdagavond- en 13
zaterdagochtendwedstrijden.
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8.

Alleen tot 5 minuten direct na beginsignaal mag zwaar (formaat Tennisbal) worden gevoerd.
Verder alleen licht (wat je met een hand samen kan knijpen of kan cuppen) bijvoeren.
In de pauze mag er dus ook alleen licht bijgevoerd worden.
Nogmaals; Het is binnen de SHV niet toegestaan om met een tweede hengel (met of zonder haak) bij te voeren.

9.

Indien een wedstrijd door omstandigheden vroegtijdig moet worden afgebroken geldt dat wanneer het aantal geviste
uren groter of gelijk is aan de helft van het voorgenomen aantal visuren, deze wedstrijd met alle daarbij behorende
bepalingen gewoon meetelt voor de competitie. In het andere geval komt deze wedstrijd in zijn geheel te vervallen. Het
recht op een kop- of staartplaats valt in dat geval terug op het niveau van de laatste meetellende viswedstrijd.

10. Het einde van de wedstrijd of een pauze wordt aangegeven met twee signalen.
Bij het vissen vanuit bootjes dient men op de afgesproken tijd te stoppen met vissen en aansluitend zo snel mogelijk naar
de weegplaats te gaan. Er wordt doorgaans met twee man vanuit één bootje gevist.
Uitzondering hierop is wanneer de beoogde bootjes nogal klein uitgevallen. Dit is ter bepaling van de wedstrijdcommissie.
Bij de overige bootjeswedstrijden zal er bij een oneven aantal deelnemers, onder de liefhebbers van het alleen in een
bootje zitten, worden geloot / aangewezen. Omdat het alleen in een bootje vissen als kop- staart plaats wordt geteld,
kunnen ook alleen diegenen die daar in de loop van het jaar nog recht op hebben hiervoor in aanmerking komen. In deze
kwestie komt het dus voor een belangrijk deel aan op zelfdiscipline.
11. Bij het vissen vanaf de kant dient men na afloop te wachten tot de wedstrijdleiding langs komt om te wegen. De netten
dienen, ter controle van de wedstrijdcommissie, in het water te blijven hangen. Glijd de vis voorzichtig over van het leefnaar het weegnet.
Na weging de vis niet terug storten/gooien in het water, maar zet deze met beleid voorzichtig terug!
12. De wedstrijdcommissie behoudt het recht dode vis, welke ter weging wordt aangeboden, te weigeren.
Bij veel dode vis kan de deelnemer in kwestie zelfs gediskwalificeerd worden.
In de praktijk zal dode vis bij wedstrijden dus meegewogen worden wanneer dit op incidenten berust.
Wanneer er duidelijke aanwijzingen zijn dat de dode vis het gevolg is van grof geweld of nalatigheid van de betrokken
visser, zullen hiervoor wel gepaste maatregelen genomen worden.
Dit is ter beoordeling aan de wedstrijdcommissie en het bestuur die dit direct ter plaatste kunnen bepalen.
Het in bezit hebben van wettelijk ondermaatse vis, is voor risico van de deelnemer zelf.
Snoek en Snoekbaars tellen in het gesloten seizoen (1-4 t/m 31-5) niet mee en mogen dus ook niet in een leefnet
gehouden worden. In het gesloten seizoen voor roofvis geldt een uitzondering voor Baars.
Hier mag dan niet bewust op gevist worden, maar gehaakte exemplaren tellen wel mee voor het eindgewicht.
VOOR PALING GELDT EEN ALGEHEEL VERBOD. Direct terugzetten is verplicht.
13. Er wordt gevist op gewicht en volgens een puntenklassement.
Alle wedstrijden worden in twee vakken gevist. In sommige gevallen ontstaan hierdoor mogelijk meerder kop/staartplaatsen. (Zie ook punt 4. Dit ter beoordeling aan de wedstrijdcommissie).
De winnaar van elk vak krijgt 1 punt, nummer twee krijgt 2 punten, enz.
In bootjes geldt dat het hoogste en één na hoogst aantal gevangen grammen met 1 punt wordt beloond alsof zo in twee
verschillende vakken hadden gezeten. De volgende twee beste vangsten krijgen ieder 2 punten etc.
Degenen die in een vak gelijk eindigen krijgen de bij die plaats behorende punten waarmee dan wel de volgende plek(ken)
dan worden ingevuld. Bijvoorbeeld 1, 2, 3, 3, 5, 6, 7, 8. of 1, 2, 3, 4, 4, 4, 7, 8.
Iedereen, die niets gevangen heeft, maar wel heeft meegedaan, krijgt het aantal punten horend bij de minste vangst over
beide vakken + 1. (Voorbeeld; vakken van 8 deelnemers met in beide vakken een aantal nullen geeft: Vak A 1, 2, 3, 4, 5 &
Vak B 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 maakt dat allen nullen in dit geval 8 punten (7 +1) krijgen.
Wanneer in een vak iedereen vis heeft dan kan het dus zelfs dat je met geen vangst 1 punt meer krijgt dan deelnemers in
een vak (8 + 1).
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Leden die zich voor de wedstrijd hebben afgemeld, krijgen het aantal punten behorend bij het grootste aantal deelnemers
in één vak of het tot dan toe geldende hoogste punten (deelnemende visser zonder vangst)
aantal + 2.
Niet afmelden betekent dat deze leden naast de punten die ze zouden hebben gekregen bij afmelding, extra
(straf)punten krijgen waarvan het aantal afhankelijk is van het aantal deelnemers in een vak.
Naast deze strafpunten ook 1 kilo vis op het totaalgewicht in mindering gebracht.
Ook deze kilo komt niet terug bij het in mindering brengen van de 4 slechtste wedstrijden.
n.b. Deze extra punten en gecorrigeerde kilo's gaan er aan het eind van het seizoen niet meer af! (Zie ook punt 14)
Afmelden kan bij de wedstrijdcommissarissen / bestuursleden tot uiterlijk 22:00 uur vrijdagavond voorafgaand aan
de visdag of tot 17:00 uur voor de dinsdagavondwedstrijden op de dag zelf.
Afmelden bij:
Wedstrijdcommissaris
Voorzitter
Secretaris

Naam
Fred Meeuwenoord
Peter Dekker
Rene de Jager

Mobiel
06-25297915
06-47569371
06-13409598

14. Bij iedereen, die aan de viswedstrijden heeft meegedaan, worden de vier slechtste resultaten, afmeldingen of wedstrijden
waarin het minste aantal grammen werd gevangen, in mindering gebracht (alleen grammen).
Dit geldt niet voor de strafkilo's die bij niet afmelden in mindering zijn gebracht.
Deze regel geldt ook voor de koppelcompetitie!
Bovendien worden de vier wedstrijden, waarin het meeste aantal (straf)punten werd verzameld in mindering gebracht
(alleen punten). Extra strafpunten opgelopen door niet tijdig afmelden worden niet in mindering gebracht!
15. Algemeen winnaar wordt diegene die aan het einde van de competitie, na aftrek van de vier slechtste wedstrijden, het
minste aantal (straf)punten heeft behaald.
Klasse winnaars wordt diegene die aan het einde van de competitie, na aftrek van de vier slechtste wedstrijden, de
meeste (kilo)grammen vis in hun klasse hebben gevangen.
16. Er wordt gevist in twee gewichtsklassen. De wedstrijdklassenindeling A & B wordt naast directe promotie / degradatie op
basis van gewicht, verder bepaald op basis van het aantal behaalde wedstrijdpunten na aftrek van de vier slechtste
wedstrijden:
* Degradatie van de laatste twee uit de A-Klasse.
* Promotie van de eerste twee uit de B-Klasse.
* Het aantal punten van de twee na onderste uit de A-Klasse wordt vergeleken met die van nummer drie uit de B-Klasse.
Degene met het minst aantal punten blijft / komt in de A-Klasse, de ander blijft / gaat naar de B-Klasse.
* Indien bij invulling van het nieuwe visseizoen het verschil in het aantal deelnemers tussen de A- en B-Klasse te groot
wordt (beoordeling bestuur) dan gaat op punten de nummer drie uit de B-Klasse of de twee na onderste uit de A-Klasse in
ieder geval naar die klasse met het minst aantal deelnemers.
* Aanvulling v.d. competitie klassen met nieuwe leden en / of recreanten, dit ter beoordeling aan het bestuur.
* Deelnemers die langer dan een seizoen niet mee hebben gevist worden ingedeeld in een voor hen passende
klasse, dit ter beoordeling aan het bestuur.
* Naast de A- en B-Klasse is een recreanten/introducee klasse opgenomen.
Hierin komen alle vissers die incidenteel meegaan met de visdagen. Indien een visser uit deze klasse meer dan zes
wedstrijden gevist heeft zal hij automatisch doorgeschoven worden naar de B-Klasse.
Aan de recreanten klasse zijn geen prijzen verbonden.
De puntenscore van deze vissers telt wel mee in de wedstrijduitslag en het algemene puntenklassement.
Introducees worden ook in het wedstrijdparcours opgenomen met uitzondering van kop/staart-plaatsen en zullen niet in
de puntentelling worden meegenomen, tenzij ze besluiten dat jaar nog lid te worden.
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17. Voor de prijzen-, koppelwedstrijd geldt dat de koppels worden samengesteld o.b.v. de gemiddelde visvangst van het
lopende jaar. De hoogst genoteerde vissers in een groep worden gekoppeld aan een visser uit de andere groep. Bij
deelnemers die minder dan drie wedstrijden hebben gevist wordt de vangst van het vorige jaar in hun gemiddelde
betrokken. Vissers uit de Recreanten Klasse zullen naar inschatting van de wedstrijdleiding zo goed mogelijk worden
ingeschaald. De koppelwedstrijd wordt niet in vakken gevist.
De prijzenwedstrijd telt niet mee voor de reguliere competitie. Ieder koppel vist op een steknummer waarbij de
deelnemers maximaal 5 meter naar links of rechts van dit steknummer mogen afwijken.
Net als bij de reguliere competitie wedstrijden dient een iedere visser “recht” voor zijn steknummer te vissen.
18. De prijzenverdeling aan het einde van de competitie is als volgt opgebouwd:
Nummer 1 uit het algemene puntenklassement ontvangt de SHV wisselbokaal evenals een blijvend aandenken aan deze
overwinning. Nummers 2 en 3 van het puntenklassement ontvangen ook een trofee.
De nummers 1 t/m 3 uit de A- en B-Klassement ontvangen een trofee.
De deelnemer met de grootste brasem ontvangt de Jan Vos wisselbokaal als mede een blijvend aandenken aan deze
unieke vangst. Hetzelfde geldt voor de grootste Voorn en de Frits van der Kruijf bokaal.
19. De koppels voor de koppel-, of triocompetitie worden geloot waarbij het streven is een zo gelijkwaardig aantal koppels
mogelijk te maken door een ervaren wedstrijdvisser te koppelen aan 1 of 2 lager geklasseerde visser(s) .
Aan het einde van het seizoen ontvangen de winnende koppels/trio’s een prijs voor hun prestatie (1 : 3).
20. In die gevallen, waarin dit reglement niet voorziet, dienen in eerste instantie de aanwijzingen van de wedstrijdleiding te
worden opgevolgd. Het bestuur kan daarna eventueel corrigerend optreden.
21. Voor de goede naam en faam van de vereniging, dient u wal, boot en water schoon te houden.
Ook geluidsoverlast voor omliggende bewoners dient te allen tijden worden voorkomen.
Regels, die hopelijk overbodig is. Wanneer het noodzakelijk is om dood riet, onkruid of hoog gras weg te knippen, zullen
deze afgeknipte delen op de kant verzameld moeten worden om te voorkomen dat andere deelnemers hier later in de
wedstrijd hinder van ondervinden.
22. Het gebruik van de voerkatapult is binnen de vereniging niet toegestaan en wordt bestraft met een diskwalificatie voor
die gelegenheid waarbij de katapult toch gebruikt is.
Dit gebruiksvoorwerp valt onder de wapenwet categorie I, waarop het gebruik hiervan niet meer te boek staat als
overtreding maar als misdrijf. Dit maakt dat het alleen al in het bezit hebben van dit wapen strafbaar is.
De werppijpen zijn, met in acht neming van de overige regels, nog wel toegestaan.
23. De selectie procedure voor de deelnemers aan de zogeheten “Open” wedstrijden wordt bepaald aan de hand van de
actuele stand in het puntenklassement van competitie tot de laatste competitie wedstrijd voorafgaan aan zo een open
wedstrijd en met in achtneming van het maximaal in mindering te brengen slechtste wedstrijden. Uiteraard kan een
iedere geselecteerd zijn plek afstaan aan de eerst volgende in het zelfde puntenklassement. In geval van onvoldoende
animo behoud het bestuur het recht om externe vissers voor zo een evenement uit te nodigen.

Namens het bestuur

mei 2018

Voorzitter:

P.L.M. Dekker

Secretaris:

R.F.A. de Jager

Penningmeester:

xxxxxx

Wedstrijd Secretaris:

F.C.F.J. Meeuwenoord

Baancommissaris:

R. Vos
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