
 Wedstrijd reglement Senioren Zoetcompetitie H.S.V. Oosterschelde. 

 

1. Hengel keuze(2hengels) is vrij, waarbij reeds opgetuigde hengels zijn toegestaan. 

De wedstrijd(en) in de vijver te Nieuwerkerk mag maar met 1 hengel gevist en 

gevoerd worden. 

2. Er mogen zich maar 2 hengels boven het viswater bevinden tijdens het voeren en 

vissen. Gevist wordt met 1 (één) enkelvoudige haak per hengel. 

3. Het vissen met wormen is  altijd toegestaan, het is verboden te vissen met 

gekleurde maden, verse de vase en lok voeder, waaraan schadelijke kleurstoffen zijn 

toegevoegd. 

4. Alle gevangen vis, uitgezonderd Snoek, Snoekbaars en Paling, telt mee. 

5. De gevangen vis moet in een ruim en niet metalen leefnet worden bewaard en dient 

tot weging in het water te blijven (voor koppelvissen geldt, dat samenvoegen van de 

gevangen vis tot diskwalificatie kan leiden). 

6. De deelnemer dient de gevangen vis te onthaken en zodanig te behandelen dat er 

geen verminking of beschadiging ontstaat. 

7. Na het 1e geluidssignaal (7.45 uur,8.45uur) mag met voeren worden begonnen. Na 

het 2e geluidsignaal(8.00 uur,9.00uur) mag er gevist worden. Bij het signaal aan het 

einde van de wedstrijd (13.00 uur,14.00uur) dienen alle hengels direct te worden 

opgehaald, waarbij de gehaakte vis nog mag worden geteld. 

8. Iedereen dient plaats te nemen op het hem toegewezen plaatsnummer.  

9. Bij de voorbereiding tot en tijdens het wedstrijdvissen, dient men zich zodanig te 

gedragen, dat hinder en overlast t.a.v. de andere deelnemers aan deze wedstrijd  

wordt vermeden(geldt ook voorde buurt(omwonenden) waar gevist wordt). 

10. Iedere deelnemer wordt geacht kennis te hebben genomen van dit reglement, en dit 

stipt te zullen naleven. Bij het niet naleven van genoemd reglement kan men van 

verdere deelneming aan de competitie en/of puntentoekenning worden uitgesloten. 

11. Reclames betreffende mogelijke vergissingen bij puntentelling of klassering dienen 

direct met de wedstrijdleiders te worden opgenomen 

12. In die gevallen waarin de wedstrijdvoorschriften en reglement niet voorziet, beslist de 

wedstrijdcommissie. 

13. De wedstrijdcommissie is niet aansprakelijk voor schade aan privé eigendommen, 

ontstaan voor, tijdens of na deze wedstrijden. 

14. Iedere deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het opruimen van zijn of haar visplek 

na de wedstrijd. 



 

Goede vangst en veel sportplezier : de Commissie 

Aanvullingen op het reglement betreffende de wedstrijd met Wsv Reimerswaal 

 

*Er wordt gevist van 8.00 uur tot 13.00 uur op locatie Haringvliet windmolens. 

(Zelfde locatie als voorgaande jaren). 

*Verzamelen op de parkeerplaats. 

*Inschrijven op locatie tussen6,15uur en 6,45 uur. 

*Kosten: € 5.- inschrijving .     

*Er word een poule opgezet voor de dagwinnaar : €1.- inleg p.p.(niet verplicht). 

*Er wordt gevist in twee vakken(junioren en senioren niet apart). 

*Er mag met 1 hengel gevist worden. 

*Bisnummers vooraf melden bij de inschrijving zodat deze als eerste uitgegeven kunnen 

worden.* 

*Prijsuitreiking: wegrstaurant “De Tram”te Nieuwe Tonge rond 15.00 uur. 

*  Er zal tevens een tombola gehouden worden.   

N.B. : VERGEET NIET UW VISPAS EN FEDERATIVE LIJST VAN VISWATEREN MEE TE NEMEN.  

  

 


