
Wedstrijdreglement HSV ’t Sluisje 2021 (vastgesteld 1 november 2020) 

  
 

1 Alle wettelijke voorschriften hebben voorrang op dit reglement. 
2 In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de wedstrijdcommissie samen met het 

bestuur bij meerderheid van stemmen. 
3 Bij overtreding van dit reglement heeft de wedstrijdcommissie het recht de overtreder uit te sluiten 

van verdere deelname. 
4 De organisatoren of de vereniging is op generlei wijze aansprakelijk voor schade die deelnemers 

eventueel overkomt. 
5 Het recht op gewonnen prijzen vervalt indien de prijzen na de wedstrijd niet persoonlijk worden 

opgehaald, tenzij  ze dit met een geldige reden hebben gemeld bij de wedstrijdcommissie. 
6 Alleen leden van H.S.V. ’t Sluisje mogen deelnemen 
7 De controleurs of wedstrijdcommissie hebben het recht om alle visattributen te controleren. 
8 De deelnemers mogen geen hulp van derden aanvaarden, invaliden mogen zich bij het gebruik van 

het landingsnet laten helpen. 
9 Er mag gevist worden met één hengel en met één haak, elk hengeltype is toegestaan. Bij de 

vijverwedstrijden mag tot maximaal 20 meter uit de kant gevist worden, recht vooruit. Bij meer dan 
20 deelnemers wordt de maximale visafstand 15 meter. 

10 Het gebruik van een “schepnet” en het gebruik van een “onthakingsmat” is verplicht.  

11 Er worden uitsluitend leefnetten van de vereniging gebruikt, deze zijn voor aanvang van de 
wedstrijden te verkrijgen aan de schuilhut. De gevangen vis wordt gewogen inclusief het leefnet. Het 
leefnet inclusief de gevangen vis mag niet meer bedragen dan 20 kg. met een maximum uitloop tot 
23 kg. deze wordt dan geteld als 20 kg. Alles boven de 23 kg. wordt geteld als 0 kg. Leefnetten 
moeten voor begin van de wedstrijd in het water gelegd zijn. 

12 Aas en voer zijn vrij, met uitzondering van verse de vase en gekleurde maden, zwaar voeren alleen 
bij aanvang wedstrijd. Alleen wat men met één hand kan samenstellen, mag tijdens de wedstrijd 
gevoerd worden. 

13 De loting van de visplaatsen gebeurt 45 minuten voor aanvang van de wedstrijd, wie meld dat hij 
later komt wordt meegenomen in de loting, er worden maximaal twee nummers tussenin getrokken 
voor de laatkomers die dit niet gemeld hebben. Na 15 minuten voor aanvang wedstrijd wordt er 
niemand meer toegelaten. 

14 Alle gevangen vis wordt op het kanaal alleen op centimeters geteld, delen van centimeters worden 
naar boven afgerond.  

15 Bij vijverwedstrijden wordt alle gevangen vis alleen gewogen. Een steur wordt meteen genoteerd 
voor 2 kilogram omdat deze niet in het leefnet mag. 

16 Alleen levende en onbeschadigde vis mag worden aangeboden voor meting en/of weging.  
17 Het ruilen van visplaatsen is verboden. 
18 Bij wedstrijden gevist bij de verbreding, zal nummer 1 normaal gesproken altijd beginnen bij de paal 

“Sluis 5”. Er zal rekening worden gehouden met het draaien van de schepen en plaatsen op de 
schuine kant richting Lieshout. 

19 De wedstrijdcommissie beslist te aller tijde voor aanvang van alle wedstrijden hoe er gevist gaat 
worden bij onvoorziene gebeurtenissen. 

 
Inschrijven voor de Koningstitel á €7,50 en/of de Kampioenstitel á €7,50 dient uiterlijk betaald te worden, bij de 
wedstrijdcommissie, voor aanvang van de 2

e
 wedstrijd op 17 april 2021.  

  
Koningstitel: Koning kan men worden als men na 3 koningswedstrijden het meeste aantal centimeters heeft 

gevangen, bij een gelijk aantal in centimeters bepaalt het totaalaantal gevangen vis wie Koning wordt. Men moet 
minimaal aan 2 koningswedstrijden deelgenomen hebben om in de uitslag voor te komen. Deelname aan de 
wedstrijden voor de Koningstitel is alleen bestemd voor diegene welke betaald hebben voor de wedstrijden om de 
Koningstitel. 
 
Kampioenstitel:  Winnaar van de kampioenstitel wordt degene die het minst aantal strafpunten heeft na de 

laatste wedstrijd, bij een gelijk aantal in punten bepaalt het totaalaantal kilo's wie kampioen wordt. Men moet 1 
uitslag laten vallen en men moet minimaal aan 5 wedstrijden deelgenomen hebben om in de uitslag voor te 
komen.  
Wie niet aan een wedstrijd deelneemt krijgt de maximale strafpunten van die wedstrijd plus 1 strafpunt. 
 
Zomeravondwedstrijden: Telling zoals kampioentitel, men moet 3 uitslagen laten vallen, de einduitslag telt als 

één wedstrijd voor de kampioenstitel 
 
 
Namens de wedstrijdcommissie       
 
 
 
 

Rolf van de Laar, Gerrie Dekkers, Piet van Hoof, Marinus Swinkels en Marinus Smits. 


