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WEDSTRIJDREGLEMENT Kampioenschap van Teylingen 2009 
1  De wedstrijdleiding bestaat uit één of twee bestuursleden en/of door het bestuur aangewezen leden. 

2.  Er mogen voor aanvang van de wedstrijd (indien de loting aan de waterkant plaats mocht vinden) geen auto’s 
in het wedstrijdparcours geparkeerd worden. Na de loting kan de auto in de kant geparkeerd worden en kan 
direct met voorbereidingen begonnen worden. De deelnemer is vanaf dat moment gebonden aan dit 
wedstrijdreglement. 

3.  De wedstrijdleiding zorgt voor het uitzetten van een wedstrijdparcours.  
De individuele plaatstoewijzing geschiedt d.m.v. loting welke op het parkeerterrein bij “de Sikkens” plaatsvindt.
Deelnemers mogen ten hoogste 2 meter links / recht van het steknummer afwijken.  

4. Er mag maar met één hengel worden gevist.  
Een tweede hengel (Stok of Feeder) 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 beaasd, aan de hengel zitten.  
Het cuppen met de daarvoor bedoelde cup stok geldt niet als hengel en mag dus i.c.m. de vaste hengel tegelijk 
gebruikt worden. De combinatie vaste stok met de feeder (twee hengels) is NIET toegestaan. 
Bij alle viswedstrijden dient 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 deze wedstrijd geldt een vrije hengelkeus. 

5. Voeren en / of vissen en / of in bezit hebben van wormen, levende muggenlarven (verse de vase), kunstmatig 
gekleurde maden of nabootsingen hiervan, kunstmatig aangekleurd lokvoer of ander gebruik van schadelijke 
kleurstoffen is niet toegestaan.  

6. Het gebruik van de voerkatapult is binnen deze competitie niet toegestaan.  
De werppijp is met in acht neming van de wapenwet regels wel toegestaan. 

7. Het bewaar(leef)net mag pas in het water gehangen worden na het aanvangssignaal van de wedstrijd en dient 
te voldoen aan de leefnetcode Sportvisserij Nederland. Gemaakt van “zacht” materiaal en een maaswijdte van 
maximaal 6 mm. Verder moet dit net minimaal 2,5 meter lang zijn met een diameter van tenminste 40cm.  

8. De wedstrijd begint na één hoornsignaal. Vanaf dit moment mag er gevoerd worden. 
Einde wedstrijd wordt met twee “hoorn”signalen gegeven. Iedere deelnemer is verplicht om direct na het 
tweede hoornsignaal zijn hengel met tuig uit het water te halen. Reeds gehaakte vis mag dan nog 
binnengehaald worden.  

9. Alleen tot 5 minuten direct na beginsignaal mag zwaar (formaat Tennisbal) worden gevoerd. Verder alleen licht 
(wat je met één hand samen kan knijpen of kan cuppen) bijvoeren.  

10. Indien een wedstrijd door omstandigheden vroegtijdig moet worden afgebroken dezelfde regels in acht worden 
genomen als wanneer de gehele wedstrijd gevist is.  

11. Na afloop van de wedstrijd dient men te wachten tot de wedstrijdleiding langs komt om te wegen.  
DODE VIS TELT NIET!!!!!!! 
De netten dienen, ter controle van de wedstrijdcommissie, in het water te blijven hangen.  
Glij de vis voorzichtig over van het leef- naar het weegnet.  
Na weging de vis niet terug storten/gooien in het water, maar zet deze met beleid voorzichtig terug! 
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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. 
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 aan de wedstrijdcommissie en het bestuur die dit direct ter plaatste kunnen bepalen.  
Alle vis telt echter het in bezit hebben van wettelijk ondermaatse vis, is voor risico van de deelnemer zelf. 
Roofvis (gesloten seizoen) en Aal (algeheel verbod) mogen niet ter weging worden aangeboden. 

13. Er wordt gevist in vakken op gewicht (grammen) bepalend voor de te vergeven wedstrijdpunten.  

 De wedstrijd wordt gevist in vakken welke maximaal 15 deelnemers groot zijn. 
De winnaar van elk vak krijgt 1 punt, nummer twee krijgt 2 punten, enz.  
Degenen die in een vak gelijk eindigen krijgen de bij die plaats behorende punten.  

 Afmelden bij:  Naam Mobiel 
 Secretaris S.H.V. 

Wedstrijd commissaris H.S.V. “ de Leede” 
Voorzitter S.H.V. 
Wedstrijd commissaris H.S.V. “de Leede” 

Fred Meeuwenoord 
Jacques Slats 
Peter Dekker  
Jan van Leeuwen 

06-25297915 
06-13628078 
06-22600775 
06-22209368 

14. Algemeen winnaar wordt diegene die aan het einde van de wedstrijd het grootste gewicht aan vis ter weging 
heeft aangeboden. Bij een gelijke stand wordt er geloot. 

15. Het prijzengeld is het totaal van de inschrijfgelden + 25% (samen 125% ) uit te keren in 3 prijzen per vak. 
Bij een maximaal aantal deelnemers vissen we in 4 vakken, bij een kleiner deelnemersveld gaan we uit van 
minimaal 10 en maximaal 15 deelnemers per vak. 

16. Voor de goede naam en faam van beide verenigingen, dient u wal en water schoon te houden.  
Ook geluidsoverlast voor omliggende bewoners dient te allen tijden worden voorkomen. 
Wanneer het noodzakelijk is om dood riet, onkruid of hoog gras weg te knippen, zullen deze afgeknipte delen op 
de kant verzameld moeten worden.  
Dit om te voorkomen dat andere deelnemers hier later in de wedstrijd hinder van ondervinden. 

17. Elke deelnemer dient in het bezit van een geldige VISpas te zijn en op verzoek kunnen tonen. 

18. 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. 
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