
                                                    Wedstrijdreglement witvissen 
  
01 Er wordt gevist van 08.30 tot 12.00 uur tenzij anders opgegeven 
  
02 plaats verloting vindt plaats 45 minuten voor aanvang wedstrijd 
  
03 Het begin en eindsignaal wordt gegeven d.m.v. een toeter 
  
04 Er wordt gevist op gewicht, het resultaat wordt omgezet in punten 
Elke visser die mee vist           
      Krijgt een punt voor het komen  kleine vis onder de 15 cm minder 
dan 500 gram is een punt 
  
05 Aas en lokvoer naar keuze. M.u.v. vere de vase, gekleurd aas en 
voer stukjes vis en kunstaas 
     Welke bij de wet verboden zijn i.v.m. gesloten tijden,zijn verboden 
de gesloten tijd voor 
      Slachtproducten, stukjes vis en kunstaas zijn van 1 April t/m 31 
Mei 
  
06 Alle gevangen vis telt mee 
  
07  Tijdens de wedstrijd mag slechts met een hengel,voorzien van haak 
en aas worden ge vist 
       En dus niet met een tweede hengel worden gevoerd 
  
08  Bij elke wedstrijd kan steekproefsgewijs worden gecontroleerd bij 
constatering van een 
      Overtreding volgt onherroepelijk diskwalificatie 
  
09   Indien wordt gevist vanaf hooiland dient men uitsluitend langs de 
afrastering te lopen 
       Doorkruising van het hooiperceel kan tot diskwalificatie  leiden als 
men een hek of 
       Doorgang opent  moet men het ook weer sluiten 
  
10   De eerste en laatste wedstrijdplaatsen halen de plaatsnummers op 
  
11   Gevangen en gewogen vis dient  men met zorg terug te 
zetten  dode vis telt niet mee 



  
12   Het is verboden het leefnet te verzwaren met stenen in het net 
  
13   Mogelijkheden om uit te wijken naar een andere dan op het 
wedstrijdschema aangegeven 
       Water b.v. bij extreme weersomstandigheden worden beslist door 
de wedstrijdleiding 
  
14   In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet of bij geschillen 
omtrent 
       Toepassingen van deze reglementen beslist de wedstrijdleiding 
  
Heeft u nog vragen over de wedstrijden of over de reglementen bel dan 
gerust even 
Naar het volgende nummer 0653393753  H van den Braak 
  
  
   	  


