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Om de wedstrijden welke we wensen te organiseren op een ordelijke manier en zonder misverstanden 

te laten verlopen, dienen hanteren we een aantal regels.  

1.  Bij inschrijving van de wedstrijd dient u uw geldige VISpas nummer te vermelden. Tijdens de 

wedstrijd dient u uw Vispas inclusief Nachtvistoestemming en de Landelijke Lijst bij u te hebben. 

2. Mocht het (eventuele) inschrijfgeld niet zijn voldaan voor de aangegeven datum dan kan u niet 

deelnemen aan de wedstrijd. 

3. Voor aanvang van de wedstrijd zal er geloot worden om de stekkeuze te bepalen.  

4. Er mag, door onvoorziene omstandigheden, later aangevangen worden met de wedstrijd. In dit 

geval bent u de laatste welke kan loten voor de stek. 

5. De wedstrijd is op gewicht. Als er en gelijke stand is dan geldt het aantal karpers wat er 

gevangen is, daarna de totale lengte van de gevangen karpers en indien er dan nog een gelijke 

stand is zal de eerste welke een karper gevangen heeft de winnaar zijn. 

6. Er wordt gemeten en gewogen met de apparatuur van de aangewezen wedstrijd controleurs.  

7. Deelnemers welke niet aanwezig zijn op de prijsuitreiking kunnen geen aanspraak maken op de 

gewonnen prijs, tenzij de wedstrijdleiding de reden daarvoor in overweging heeft genomen en 

anders heeft besloten.  

8. Er mag tijdens de wedstrijd maar met twee hengels met enkelvoudige haak gevist worden per 

persoon, ongeacht of de persoon in kwestie een derde hengelvergunning heeft. 

9. Tijdens de wedstrijd is het niet toegestaan om een voerboot of boot te gebruiken. 

10.  In verband met dat de wedstrijd ook in de nacht plaats vind willen wij vragen zo min mogelijk 

verlichting te gebruiken. Gelieve het onnodig aanhouden van hoofdlampjes en stekverlichting 

liever vermijden 

11. Een ieder welke meedoet aan de karper wedstrijd dient alles te doen om de veiligheid van de vis 

te kunnen waarborgen. Dit houdt in dat u een grote onthaakmat en een ruim schepnet bij zich 

dient te hebben en deze ook te hanteren. Bewaarzakken zijn uit den boze.  

12. Bij vangen van vis direct de wedstrijdorganisatie verwittigen welke direct naar u toe komt om de 

metingen te verrichten en om de vis op de gevoelige plaat vast te leggen. 

13. Een ieder vist in zijn eigen zone. Neem een ruime marge van de zone welke naast u liggen om 

misverstanden te voorkomen. Vissen onder de eigen kant bestaat ook uit de mogelijkheden 

14. Mocht het zo zijn dat u tijdens de wedstrijd weg moet meldt dit even aan de 

wedstrijdorganisatie. Doe dit tevens weer als u weer terugkomt. Tijdens afwezigheid dient u de 

hengels niet onbeheerd achter te laten en dient men ze in te halen. Een ander mag niet tijdelijk 

over uw hengels waken.  

15. Het aanleggen of onderhouden van een voerplek mag dit alleen vanuit de zone plaats vinden 

welke u hebt geloot. Dit om te voorkomen dat er vanaf de overzijde langs de oevers gevoerd 

wordt en daarbij de visstek van een ander verstoord wordt. Er mag 30 minuten voor de 

wedstrijd aanvang begonnen worden met voeren maar niet met vissen.  
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16. Houdt het voeren binnen de perken en doe het dus met mate. 

17. Tijdens de wedstrijd tellen alle karpers op kroeskarper na. Dit betekent dat Koi karpers  maar 

ook graskarper mee tellen. 

18. Bij onduidelijkheid, onenigheid, etc. bepaalt de wedstrijdorganisatie. 

19. Bij het niet naleven van de hierboven opgestelde regels of naleven van regelgeving betreffende 

openbare orde zullen wij u verzoeken het wedstrijdparcours te verlaten. Het laatste wat wij 

namelijk willen is een negatief signaal afgeven aan de milieufederaties, omwonende en 

overheden. 

Buiten deze voor zich sprekend regels dienen we ons alle ook aan de bestaande wet en regelgeving 

te houden. Houdt er rekening mee dat we buiten het feit dat we een wedstrijd organiseren we 

tevens een aan een ieder laten zien dat we serieus met onze sport/hobby bezig zijn. Het spreekt dus 

vanzelf dat we onze voertuigen plaatsen op de aangewezen plaatsen. Verder geen open vuur en 

openbaar alcohol gebruik. Ook ruimen we na de wedstrijd netjes alles weer op zodat de zone weer 

schoon en netjes achter laten. 

 

 


