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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 zijn 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 seniorleden van H.S.V. ’t Sluisje mogen deelnemen. Leden zijn seniorleden vanaf het jaar waarin zij 15 jaar 

geworden zijn. 
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.   

9b               Het is toegestaan om met 3 hengeldelen (maximale lengte 4 meter) opzij te vissen 
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 wedstrijd te verkrijgen 

bij de schuilhut. Elke deelnemer neemt 2 leefnetten mee naar zijn visplaats. Deze leefnetten moeten voor aanvang 
van de wedstrijd in het water gelegd zijn. Het is niet toegestaan het tweede leefnet tijdens de wedstrijd in het water 
te leggen! 

12 De gevangen vis wordt gewogen inclusief het leefnet. Er wordt 2 kg. afgetrokken van het totale gewicht per gebruikt 
net. Het leefnet inclusief de gevangen vis mag niet meer bedragen dan 20 kg. met een maximum uitloop tot 25 kg. 
Deze vangst wordt dan geteld als 20 kg.  Bij een gewicht boven de 25 kg., inclusief net, wordt het hele net geteld als 
0 kg.  

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

14 De loting van de visplaatsen is 45 minuten voor aanvang van de wedstrijd. Wie meldt dat hij later komt, wordt 
meegenomen in de loting. Er worden maximaal twee nummers tussenin getrokken voor de laatkomers die dit niet 
gemeld hebben. Vanaf 15 minuten voor aanvang wedstrijd wordt er niemand meer toegelaten. Bij meer dan 28 
deelnemers bij wedstrijden aan de vijver vindt er een speciale loting plaats. Het aantal inschrijvers wordt gedeeld 
door twee. De uitkomst hiervan bepaalt het aantal plaatsen. Op iedere plaats komen twee vissers te zitten. De 
uitslag blijft echter individueel. 

15 Alle gevangen vis, bij wedstrijden op het kanaal, wordt in centimeters geteld, delen van centimeters worden naar 
boven afgerond.  

16 Bij wedstrijden op onze visvijver wordt alle gevangen vis gewogen. Indien men een grote karper vangt die naar 
eigen beoordeling niet in het leefnet past, dan wordt tijdens de wedstrijd door iemand van de wedstrijdcommissie 
gewogen en de vis daarna direct teruggeplaatst. 

17 Alleen levende en onbeschadigde vis mag worden aangeboden voor meting en/of weging.  
18 Het ruilen van visplaatsen is verboden. 
19 Bij wedstrijden gevist bij de verbreding, zal nummer 1 normaal gesproken altijd zitten bij de paal “Sluis 5”. Er zal 

rekening worden gehouden met het draaien van de schepen en met plaatsen op de schuine kant richting Lieshout. 
20 Het wegen en/of meten van de gevangen vis wordt door de wedstrijdleiding uitgevoerd. Indien nodig wordt er aan 

één van de deelnemers gevraagd om te assisteren tijdens het wegen of meten.  
21 De wedstrijdcommissie beslist te allen tijde voor aanvang van alle wedstrijden hoe er gevist gaat worden bij 

onvoorziene gebeurtenissen. 
22 Toeschouwers moeten boven aan de dijk blijven om de deelnemers niet te storen. Wordt u gestoord door een 

toeschouwer, maak dit dan direct kenbaar bij de wedstrijdcommissie. 
 

Koning 
Inschrijving voor de Koningstitel (€ 7,50) dient uiterlijk 27 mei betaald te worden bij de wedstrijdcommissie. Na deze datum 
wordt niemand meer toegevoegd aan de lijst koningsvissers. 
  
Koning kan men worden als men na 3 koningswedstrijden het meeste aantal centimeters heeft gevangen.  Bij een gelijk aantal 
in centimeters bepaalt het totaal aantal gevangen vissen 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 degenen die betaald hebben voor de wedstrijden om de Koningstitel. 
 
Losse wedstrijden 
Inschrijving voor de andere wedstrijden kan men steeds voor aanvang van die wedstrijd mits het inschrijfbedrag van € 10,- voor 
die wedstrijd is voldaan. Ook als je beslist om bijvoorbeeld alleen de laatste wedstrijd mee te doen, betaal je € 10,- inschrijfgeld. 
Dit jaar wordt er niet gevist om een kampioenstitel. Alle wedstrijden die niet horen bij de Koningstitel staan op zichzelf. Er zijn bij 
deze wedstrijden steeds drie prijzen te winnen. 
 
Zomeravondwedstrijden 
Winnaar van de kampioenstitel wordt degene die het minst aantal strafpunten heeft na de laatste wedstrijd, bij een gelijk aantal  
punten, bepaalt het totaal aantal kilo's wie kampioen wordt. Men moet 1 uitslag laten vallen. 
Wie niet aan een wedstrijd deelneemt, krijgt de maximale strafpunten van die wedstrijd plus 1. 
 
Lieshouts Viskampioenschap 
Deze wedstrijd wordt gevist op 24 juni, volgens de tijden zoals aangegeven in het wedstrijdprogramma. Tijdens de pauze wordt 
de vis gewogen en teruggeplaatst en zal er gezorgd worden voor een lunch voor alle deelnemers. 
 



 


