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Wedstrijdreglement Roofviscompetitie. 

Deze competitie georganiseerd door de roofviscommissie van de hsv Het Voornse Kanaal, is een 

individueel evenement. In verband met het maken van de juiste foto’s is het goed om in groepjes van twee 

of meer vissers met elkaar op te trekken, dit is echter volledig de keus van de visser.  

De organisator kan op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor ongevallen, verlies, diefstal (of 

andere incidenten) tijdens de wedstrijd. 

 

Voorwaarden voor deelname: 

• Het inschrijfformulier dient correct en volledig te zijn ingevuld. 

• Het inschrijvingsgeld dient volledig te zijn betaald. 

• Deelnemer moet lid zijn van hsv Het Voornse Kanaal 

• Deelnemer moet akkoord zijn met de hier genoemde reglementen. 

 

Voor deelname aan de wedstrijd moet u, tijdens het vissen, de beschikking hebben over: 

• een digitale camera/smartphone met camera. 

• een smartphone met Whatsapp of mailvoorziening om de foto te versturen. 

• een landingsnet 

• een onthaakmat 

• een onthaaktang 

 

Wedstrijdverloop: 

• Wintercompetitie 

o Verzamelen bij de aangegeven locatie vanaf 08:45 

o Vertrek vanaf de verzamelplek om 08:55 

o De wedstrijdduur is 3 uur, er wordt gevist van 09:00 uur tot 12:00. 

o Om uiterlijk 12:15 dienen de vissers zich af te melden op de verzamelplaats. 

o Tot 09:30 kunnen laatkomers zich melden bij de verzamelplek en kan alsnog worden 

deelgenomen, verloren tijd kan niet worden ingehaald. 

• Je krijgt, per wedstrijd, een uniek item en maatlint mee om te fotograferen, aan het eind van de 

wedstrijd dienen deze weer te worden ingeleverd. 

• Per avond wordt gevist binnen het op de kaart aangegeven gebied 

• de keuze voor stekken is (binnen het gebied) vrij en aan de vissers.  

• Vissen vanaf boten is niet toegestaan. 

• Tijdens de wedstrijdtijden is vervoer anders dan te voet niet toegestaan.  

 

Bij de vangst van een vis 

• De vis dient op de juiste wijze te worden behandeld 

• Gevallen vis telt niet 

• De vis moet regulier voor de kieuwen zijn gehaakt 
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• Van elke vis worden twee foto's gemaakt. Op beide foto's dient duidelijk het unieke voorwerp 

zichtbaar te zijn. 

o één foto waarop de vanger de linkerzijde van de vis toont (kop op de rechterhand) en 

waarop ook de omgeving herkenbaar is. 

o één foto op het natte meetlint, wanneer de vis groter is dan het meetlint dient het meetlint 

op een natte onthaakmat te liggen. 

• Na het meten en fotograferen dient de vis direct in hetzelfde water te worden teruggezet 

• Elke vis moet, na het terugzetten, direct per Whatsapp of mail worden gemeld met foto, visser en 

lengte in cm. 

• Wanneer geconstateerd wordt dat niet goed met de vis wordt omgegaan worden 50 punten in 

mindering gebracht, meerdere overtreding zullen leiden tot uitsluiting. 

 

Materiaal: 

• Tijdens de wedstrijd mag er enkel met kunstaas worden gevist. 

• Het kunstaas mag niet worden uitgerust met meer dan 2 haken/dreggen. 

• Er mag maximaal 1 stuk kunstaas aan de lijn bevestigd zijn. 

• Vissen met natuurlijk aas levend of dood, is verboden. 

• Tijdens het vissen mag er gebruik worden gemaakt van 1 hengel en 1 hengel mag volledig 

opgetuigd als reserve worden meegedragen. 

 

Puntentelling: 

• De eindstand wordt bepaald op basis van het totaal aantal centimeters. 

• Er gelden geen minimummaten voor de vis. 

• Per wedstrijd en per vissoort is er een quotum 

o Baars, 5 stuks 

o Roofblei 2 stuks 

o Snoekbaars, 2 stuks 

o Snoek, 2 stuks 

• Indien meer vissen gevangen worden tellen de grootste vissen. 

• Voorbeeld: bij een vangst van drie snoeken 70 cm, 65 cm, 85 cm wordt voor snoek 155 cm 

genoteerd voor de eindstand. 

 

Overig zaken: 

• Wanneer je hoge nood hebt zoek je een toilet. Plassen of poepen mag niet in het openbaar, zorg 

ervoor dat er geen aanstoot gegeven wordt, dit schaadt de hengelsport. 

• De foto’s die door de deelnemers worden opgestuurd mogen door de organisatie gebruikt worden 

voor promotiedoeleinden. 

• De organisatie behoudt zich het recht voor om de wedstrijd geheel of gedeeltelijk te annuleren als 

de veiligheid van de deelnemers niet meer kan worden gegarandeerd, in het bijzonder als gevolg 

van extreme weersomstandigheden.  

• Daar waar het reglement niet in voorziet beslist de roofviscommissie van hsv Het Voornse Kanaal. 

 

 


