
Wedstrijdreglement 2018 

Witviscompetitie HSV De Goudwinde 

Iedere deelnemer wordt geacht dit reglement te kennen en stipt te zullen naleven.  
 
De gevangen vis dient tijdens de wedstrijd in een leefnet (min. 40x250cm) bewaard te worden. Na elke 
wedstrijd word de vis gewogen en krijgt een ieder, afhankelijk van de vangst, een aantal punten. Zie 
onderstaand schema. Er worden geen punten gegeven voor wedstrijden waaraan niet is deelgenomen 
of geen vis is gevangen.  
geacht dit reglement te kennen en stipt te zullen naleven.  
 

nr pnt nr pnt nr pnt nr pnt 
1 30 6 20 11 14 16 9 
2 28 7 18 12 13 17 8 
3 26 8 17 13 12 18 7 
4 24 9 16 14 11 19 6 
5 22 10 15 15 10 20 5 

Er zal in twee categorieën worden gevist: de vijverwedstrijden voor zowel senioren als junioren en de 
uitwedstrijden die alleen voor de senioren zijn. 

VIJVERWEDSTRIJDEN 
 
Senioren en Junioren (Jeugdvispas) 
De wedstrijden worden gehouden in de Rosfles en de vijvers in Barneveld en Ede en bestaan totaal in 
6 wedstrijden. Voor de competitie moeten minimaal 4 wedstrijden worden gevist. Aan het einde van 
het seizoen worden de 5 wedstrijden met de meeste punten bij elkaar opgeteld. Degene met het meest 
aantal punten wordt winnaar van het seizoen 2018. 
 
UITWEDSTRIJDEN / VAN REENEN BOUWBEDRIJF CUP 
 
Senioren 
De wedstrijden worden gehouden in de Hoge Vaart, de Eem en Breukelen en bestaan totaal uit 7   
wedstrijden. Voor de competitie moeten minimaal 4 wedstrijden worden gevist. Aan het einde van het 
seizoen worden de 5 wedstrijden met de meeste punten bij elkaar opgeteld. Degene met het meest 
aantal punten wordt winnaar van het seizoen 2018.  
 

WEDSTRIJDEN BREUKELEN GESPONSORD DOOR HEIWEGEN HENGELSPORT 

Vanwege de veiligheid kunnen uitsluitend senioren deelnemen aan de wedstrijden in Breukelen.  
De weging zal plaatsvinden om 14:00 uur op het bekende weegeiland. Vissers die op dat moment nog 
vissen, worden gediskwalificeerd.  
Iedere deelnemer mag uitsluitend met 1 vaste hengel vissen, de lengte is vrij te bepalen.  
De deelnemers vissen met 2 personen in een bootje. Deelnemers zijn vrij te kiezen met wie zij in een 
bootje plaatsnemen. Omdat deze wedstrijd een koppelwedstrijd is dienen de vissers bij elkaar te zitten 
aan dezelfde zijde van een eiland met maximale tussenafstand  van 3 meter. 
Aan het einde van elke wedstrijd wordt afzonderlijk, per deelnemer, het gewicht van de gevangen vis 
gewogen. Daarna wordt het totaalgewicht per bootje berekend. De deelnemers van het bootje met 



het meeste totaal gevangen gewicht krijgen beide 10 punten. Deelnemers van plaats 2 krijgen beide 9 
punten. Deelnemers van plaats 3 krijgen 8 punten enz.   
Bij oneven aantal deelnemers zal 1 persoon alleen in een bootje moeten vissen. Het gevangen gewicht 
zal voor deze deelnemer maal 1 ½ worden berekend.   
Na 2 wedstrijden worden de punten van iedere afzonderlijke deelnemer opgeteld. De deelnemer met 
de meeste punten over de 2 wedstrijden wordt de uiteindelijke winnaar. Bij een gelijke eindstand in 
punten, bepaald het totale gewicht van iedere afzonderlijke deelnemer de einduitslag.  
Het resultaat per deelnemer, telt ook mee voor de Bouwbedrijf Van Reenen Cup (uitwedstrijden).  
Voor de wedstrijd in Breukelen gesponsord door Donker Bouwproducten gelden dezelfde regels m.b.t. 
tijd van het wegen en hengelkeuze. Deze wedstrijd telt alleen individueel mee voor de Van Reenen 
Bouwbedrijf Cup. 
 
BIJZONDERE VISACTIVITEITEN OF WEDSTRIJDEN 
Voor andere activiteiten, niet behorend bij de bovengenoemde competities of wedstrijden, zijn 
speciale regels van toepassing die op de visdag door de wedstrijd- of activiteitencommissie worden 
meegedeeld.    
 
ALGEMENE BEPALINGEN 
Voor zowel de Van Reenen Bouwbedrijf Cup als de vijvercompetitie geldt dat als aan het eind van het 
seizoen meerdere vissers hetzelfde aantal punten hebben, wordt de plaats bepaald aan de hand van 
het totaal gewicht van de meetellende wedstrijden!   
Voor de beide competities worden tijdens de jaarvergadering 3 prijzen uitgereikt aan de 3 hoogst 
geëindigde deelnemers en voor de winnaar de wisselbeker. Ook  is er een bokaal voor de zwaarste 
witvis van het seizoen (Kanjerkoning).   
In de Rosfles wordt gevist met een vaste hengel niet langer dan 11,5 meter. Tijdens de overige 
wedstrijden is er geen beperking qua lengte. Er mag alleen gevist worden met één hengel waaraan één 
enkelvoudige haak aan vastgemaakt is. Bij overtreding volgt diskwalificatie van de betreffende 
wedstrijd.  
 
Het wedstrijdparcours wordt, van tevoren door de wedstrijdcommissie uitgezet. De visstek wordt door 
middel van loting bepaald. De loting zal een half uur voor aanvang van de wedstrijd plaatsvinden. Bij 
aanvang van de loting wordt er door de wedstrijdcommissie bepaald hoeveel plaatsen er worden 
gebruikt, in beginsel het aantal deelnemers plus twee extra plaatsen. Voor de oudere deelnemers kan 
in overleg met de wedstrijdcommissie een voor loting plaatsvinden. De wedstrijdcommissie zal dit bij 
aanvang van de loting kenbaar maken bij de deelnemers, hier tegen kan geen bezwaar worden 
gemaakt!   
Tijdens de vijverwedstrijden kunnen jeugdleden op verzoek naast een begeleider (senior)  vissen. 
Begeleider/senior heeft dan het volgende nummer van het nummer wat het te begeleiden jeugdlid 
trekt. (m.u.v. staartnummer, dan word dat automatisch het voorgaande nummer). Jeugdleden loten, 
als eerste, voor een plaats op de even of oneven nummers (zodat de jeugd en senioren om en om 
zitten). De wedstrijden starten en eindigen door middel van een geluidssignaal. Voor het eindsignaal 
gehaakte vis telt mee.    
Snoek, snoekbaars, paling en wettelijk beschermde vissen tellen niet mee. Baars telt wel mee!  

Iedere deelnemer vrij om zijn eigen visvoer te gebruiken. Handaas van losse producten zoals maden, 
casters, wormen, hennep, en maïs is toegestaan. Het vissen met muggenlarven en rode maden is niet 
toegestaan.   
Waarin het wedstrijdreglement niet in voorziet beslist de wedstrijdcommissie en het bestuur.  

 
De Wedstrijdcommissie 
Coen, Ben, Gerrit en Henk 



 


