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WEDSTRIJDREGLEMENT 2022 
 

Aanvang: 13:30u tenzij anders vermeld, twee maal 2u vissen met een pauze van een uur. 
Signalen: Eerste: 5 min. Voor aanvang,lijnen uit het water. 
  Tweede: Start,voederen en vissen. 
  Derde: Nog 5 min. Te vissen. 
  Vierde: Einde van de reeks of wedstrijd. 
Hengellengte: Maximum 9,5 meter. 
Lijnlengte  van top tot haak: maximum 5m.   

Vissen met elastiek is toegestaan (GEEN PULLA!) 
Punten: 1 punt per gram, weging ter plaatse bij de visser. 
Prijzen: Inleg: 3,5 euro + 0,5 euro voor bom. Helft van het aantal deelnemers heeft 

prijs. 
Voor juniors (tem het jaar waarin men 16 jaar wordt), dames en 
veteranen(vanaf 60 jaar) wordt een prijs voorzien per 3 deelnemers (1e niet op 
de uitslag voorkomende) 

Voederen: De voedersamenstelling is vrij uitgezonderd tubifex, vers de vase, pieren en 
gekleurde maden. 

  De eerste reeks éénmaal voederen met vast voeder (eerste 5 minuten) 
 Tijdens het verloop van de wedstrijd alleen bijvoeren met witte maden, casters 

en korrel van de club. Al de rest is verboden. 
De katapult is toegestaan, voederpotje is verboden. 

Aas: Aassoort is vrij aan de haak uitgezonderd boilies en gekleurde maden.  
Deegwaren mogen niet groter zijn dan een maïs. 

Weging: 1 lid van de bezoekende club wordt verzocht mee rond te gaan tijdens de 
weging, dit ter controle. Leden van MVW zijn verplicht van hun vangst te laten 
wegen.  Max. 20kg in leefnet. Tussen 20 en 22kg = 20kg. Wanneer het gewicht 
boven de 22kg komt, wordt alle overgewicht afgetrokken.  Dus 23kg wordt 
17kg. 

Inschrijven:  Bij vriendenwedstrijden 1 uur voor de aanvang. 
Bij KLV wedstrijden 1u 15min. voor de aanvang. 

  
1. Het is verboden met de visstok in het water te roeren(lijn onder water trekken) 
2. Gedregde vis telt mee, Opzettelijk dreggen is verboden. 
3. Vis doorgeven aan een andere hengelaar is verboden. 
4. Vis aan de lijn bij het eindsignaal mag nog gevangen worden. Dit is niet toegestaan bij een 

KLV wedstrijd  
5. Nylon leefnet verplicht. 
6. Het is verboden de leefnetten uit het water te halen tot voor de weging. 
7. Bij het beëindigen van de wedstrijd mag er niets meer in het water worden gegooid. 
8. Het bestuur is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen 
9. Gelieve de extra topsetten veilig te zetten (liefst omhoog) om eventuele ongelukken te 

vermijden 


