
Wedstrijdreglement Open Koppelwedstrijd 2018 

 

1.  De visplaatsen worden door loting aangewezen.  

2.  De ruimte tussen de twee kribben, inclusief de linker en rechterzijde van de kribben 

 mogen gebruikt worden. 

3.  Drie prijzen en 3 pouleprijzen per vak van 10 deelnemers bij een volledig  

 deelnemersveld.  

4.  Wedstrijdduur 9.00 uur tot 14.00 uur. 

5. Het begin en einde van wedstrijden wordt door een hoornsignaal aangegeven.  

6. Voor het beginsignaal mag er niet worden gevoerd. Peilen is wel toegestaan. 

7. Het is verboden om muggenlarven of gekleurde maden te gebruiken. Imitaties zijn wel 

toegestaan. 

8. Er mag per persoon maximaal met 1 hengel tegelijk gevist worden en maximaal 1 

haak per lijn. 

9. Er wordt gevist op gewicht. De gevangen vissen moeten tijdelijk bewaard worden in 

een leefnet van een knooploos zacht materiaal met een doorsnede van minimaal 40 cm 

en een lengte van 3 meter of meer. Voorkom dat de netten door de golfslag van 

schepen over de stenen heen en weer rollen. Geen stenen in het net. 

10. Snoek, snoekbaars en meerval tellen niet mee. 

11. Bij een gelijk vangstgewicht bepaalt het lot. 

12. Tijdens het eindsignaal van de wedstrijd dient de vis aangeslagen te zijn om mee te 

tellen in de einduitslag 

13. U moet in het bezit zijn van een geldige Vispas samen met de Lijsten van Viswateren 

of de vervangende app. 

14. De Winde kan niet aansprakelijk worden gesteld voor opgelopen schade. 

Voorzichtigheid is geboden met betrekking tot stenen die weg kunnen rollen bij uw 

tocht van en naar het water. 

15. U dient zich te houden aan alle wettelijke bepalingen. 

16. De wedstrijd kan door weersomstandigheden worden gestopt of tijdelijk gestaakt. Bij 

staking telt het vangstgewicht op het moment van staking als eindgewicht 

17. Bij overtreding van een van de bovenstaande regels volgt uitsluiting van deelname aan 

de wedstrijd en volgt geen restitutie van het inschrijfgeld. 

18. De prijzen dienen persoonlijk te worden afgehaald, is dit niet mogelijk dan moet dit 

vooraf aan de wedstrijdcommissie worden medegedeeld. 

19. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de wedstrijdcommissie. 

 

 

Laat uw visplek schoon achter 
 


