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Algemeen Wedstrijdreglement "HSV Gemeente Venlo" 

 
- Iedere deelnemer aan wedstrijden georganiseerd door HSV Gemeente Venlo wordt geacht het reglement te kennen 

en stipt na te leven. 
- Deelname geschiedt op eigen risico. 
- Deelnemers dienen in het bezit te zijn van een op hun naam gestelde VISpas, de Landelijke Lijst van Viswateren en 

de Verenigingslijst van viswater HSV “Gemeente Venlo” 
- Loting van de visplaatsen is een half uur voor start van de wedstrijd. Hierbij dient men persoonlijk aanwezig te zijn. 
- Vanaf de loting blijft het viswater uitsluitend beschikbaar voor de deelnemers aan de hengelwedstrijden. 
- Gelet op de weersomstandigheden, kan overwogen worden om langer c.q. korter te vissen dan aangegeven. 

De wedstrijdleiding heeft de bevoegdheid de wedstrijd bij slechte weersomstandigheden, bijvoorbeeld bij onweer, of 
andere calamiteiten (ongeval, e.d.) stil te leggen en eventueel na enige tijd te hervatten.  
Indien minimaal 50 % van de totale wedstrijdduur is gevist, en het vaststellen van de uitslag levert geen gevaar op, 
is de wedstrijd geldig.  

- Aanvang en einde wedstrijd wordt door middel van een fluitsignaal kenbaar gemaakt. 
- Men mag niet eerder voeren dan vanaf het eerste fluitsignaal.  
- Bij het einde van de wedstrijd moet de lijn onmiddellijk uit het water worden gehaald.  

Vis die gehaakt is telt alsnog mee.  
- Er wordt gevist met één hengel voorzien van een dobber en een enkelvoudige haak. Er is geen maximale 

hengellengte, wel moet u ervoor zorgen dat u andere vissers niet hindert.  
- Gevangen vissen mogen alleen in een nylon leefnet bewaard worden met een minimale lengte van 2 meter. 
- Aas en voer is vrij, behoudens het voorhanden hebben en/of gebruiken van gekleurde maden en/of lokvoeders 

waaraan(schadelijke) kleurstoffen zijn toegevoegd.  
Kunstmatig aas zoals imitaties van maden, wormen, vers de vase, en mais etc. is verboden, evenals kunstaas, 
kunstvliegen, slachtproducten, levende of dode vis en viseitjes. 

- Men mag maximaal ½ liter droogvoer in bezit hebben bij aanvang van de wedstrijd. 
- Het voer mag geen hennep en/of aardappelproducten bevatten. 
- Het in bezit hebben en ter weging aanbieden van beschermde en/of vissoorten waarvoor een gesloten tijd geldt (zie 

verder de bepalingen vermeld in de lijst van viswateren), is eveneens verboden.  
Indien deze vissoorten eventueel worden gevangen, dienen deze onmiddellijk te worden teruggezet.  

 
Puntentelling: 
- De deelnemer die het hoogste gewicht heeft gevangen krijgt het max. te behalen aantal punten, afhankelijk van het 

aantal deelnemers. 
De volgende het max. -1 punt en ga zo maar door tot de laatste die dan nog minimaal 1 punt krijgt. 

- De deelnemer die het hoogste aantal vissen heeft gevangen krijgt het max. te behalen aantal punten. 
De volgende het max.-1 punt en ga zo maar door tot de laatste die dan nog minimaal 1 punt krijgt. 

- De twee behaalde punten worden bij elkaar opgeteld. De deelnemer met de meeste punten is de winnaar. 
-  Bij meerdaagse wedstrijden krijgen de deelnemers die geen vis hebben gevangen max. 5 punten voor aantal 

en max. 5 punten voor gewicht. 
- Indien meerdere deelnemers hetzelfde aantal punten hebben zal de eindstand bepaald worden door het hoogste 

aantal gevangen vis. Is de eindstand dan nog gelijk, dan is het hoogste gevangen totaalgewicht bepalend.  
- Op het einde van de wedstrijd mag er geen overgebleven voer of aas in het water gedeponeerd worden. 
- Bedrog, misleiding, onsportief gedrag of een poging daartoe, ook als dit achteraf mocht blijken, zal leiden tot 

diskwalificatie. 
Afwijkende regels en aanvullingen op het algemeen wedstrijdreglement zullen in de uitnodiging voor de 
betreffende wedstrijd kenbaar worden gemaakt. 
Bij onduidelijkheden, en daar waar het reglement niet in voorziet, beslist de wedstrijdleiding. 
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