
WEDSTRIJDREGLEMENT 

 

 ARTIKEL 1: Men is zich verplicht een jaarvergunning aan te schaffen om deel te nemen aan het 

kampioenschap, waarbij lidmaatschap en verzekering bij Sportvisserij Vlaanderen inbegrepen zijn. A-

vergunningen zijn op aanvraag te verkrijgen en dienen apart te worden betaald. Wie wil meedoen 

aan een van de losse wedstrijden (niet-kampioenschap), dient lid te zijn van Sportvisserij Vlaanderen, 

en dus verzekerd te zijn via Sportvisserij Vlaanderen. 

 ARTIKEL 2: Het clubkampioenschap wordt gevist in 6 reeksen. De kalender met de data der reeksen 

wordt door het bestuur van Lijnvissers Groenhove opgesteld. Het koningschap telt niet mee voor het 

clubkampioenschap, deze wordt apart gevist. 

 ARTIKEL 3: Wie deelneemt aan het clubkampioenschap zal jaarlijks verplicht worden om vooraf te 

betalen. Tegen een bepaalde datum en som, door middel van storting op de rekening BE87 0003 

2600 7094 van Lijnvissers Groenhove, op de jaarlijkse ledenvergadering of bij de bestuursleden zelf. 

Het betaalde inleggeld voor de 6 reeksen bij het begin van het jaar kan op geen enkel moment meer 

teruggevorderd worden. De feestmaaltijd ter gelegenheid van de kampioenenhuldiging is 

inbegrepen. Wie minder dan 5 reeksen gevist heeft komt niet in aanmerking voor de einduitslagen 

en geldprijs op het einde van het jaar. 

 ARTIKEL 4: Het maximum aantal leden dat voor het clubkampioenschap zal toegelaten worden is 26 

deelnemers. Wie minder dan 5 clubreeksen gevist heeft in één jaar kan worden vervangen door 

iemand op de wachtlijst, tenzij hij of zij door ernstige redenen het jaar niet kon uitvissen, kan het 

bestuur nog overgaan om die persoon het jaar nadien toe te laten. 

 ARTIKEL 5: De loting der plaatsen gebeurt in het clubhuis, de dag zelf van de wedstrijd, tot anderhalf 

uur voor het begin van de wedstrijd. Wie niet aanwezig kan zijn voor de loting, dient vooraf te 

verwittigen tot uiterlijk twee uur voor de wedstrijd aan één der bestuursleden. Deze worden als 

laatste getrokken. De deelnemers zijn verplicht te vissen op de plaatsen aangeduid door loting. Wie 

zich vergist van plaats wordt het maximum van de punten aangerekend (= 50 punten). 

 ARTIKEL 6: De wedstrijden zullen als volgt verlopen: • 1 e fluitsignaal: 5 minuten voor aanvang van 

de wedstrijd: voederen. • 2 e fluitsignaal: start van de wedstrijd: vissen. Stoppen met zwaar 

voederen, de voerbal moet vanaf nu met één hand gekneed worden. • 3 e fluitsignaal: 5 minuten 

voor het einde van de wedstrijd. • 4 e fluitsignaal: einde van de wedstrijd: alle hengels uit het water  

ARTIKEL 7: Alle wedstrijden worden gevist met een vaste hengel van maximaal 10 meter. De totale 

lengte van de hengel (10 m) + lijn mag de 14 meter niet overschrijden. Voor het welzijn van de 

vissen is het verboden met weerhaak te vissen! 

 ARTIKEL 8: Het gebruik van lokaas is toegelaten mits volgende beperkingen: • Bedwelmende 

lokazen, (knip)pieren, gekleurde maden, tubifex en muggenlarven zijn altijd verboden. • Het aas aan 

de haak is vrij, behalve gekleurde maden en vers de vase die niet toegelaten zijn. • Het gebruik van 

de katapult is toegelaten. Vissen met drijvend aas aan de oppervlakte verboden! 

 ARTIKEL 9: Iedere deelnemer is verplicht twee leefnetten van minstens 2,5 m lang bij zich te hebben. 

Er wordt tevens aangeraden max. 15 kg vis per net te bewaren met een maximum van 20 kg (boven 

de 20 kg = men blijft 20 kg behouden). Er mag geen vis overgezet worden van het ene leefnet naar 

het andere tijdens de wedstrijd. Let er wel op dat de vis eerst met de kop in het leefnet gezet moet 

worden. De opening van het leefnet zo laag mogelijk bij het water plaatsen. Elke deelnemer is 



verplicht om zijn leefnetten en schepnetten te ontsmetten vooraleer deze in het water te plaatsen. 

Hiervoor zullen bij iedere wedstrijd ontsmettingsbassins voorzien worden rond de vijver of aan de 

kantine. Zij die weigeren om hun netten te ontsmetten, worden uit het klassement geschrapt.  

ARTIKEL 10: Komen in aanmerking voor het opmaken van de uitslag: alle vis, ongeacht de soort, 

grootte of gewicht, gevangen tussen het aanvangs- en eindsignaal van de wedstrijd door de 

hengelaar zelf. Hulp van derden is niet toegestaan. Vissen die zich na het eindsignaal nog in het water 

bevinden, mogen uitgedrild worden tot uiterlijk 15 minuten na de wedstrijd indien ze gehaakt 

werden voor het eindsignaal en tellen mee voor de uitslag. Diegenen die niet deelnemen aan een 

wedstrijd krijgen voor elke niet deelgenomen wedstrijd 50 punten toebedeeld. Diegenen die geen vis 

hebben gevangen krijgen allen het nummer van het aantal deelnemers dat bij die wedstrijd aanwezig 

waren + 1 punt. 

 ARTIKEL 11: Tenzij anders vermeld, wordt de uitslag in één lijn opgemaakt (zonder sectoren): • Het 

hoogste gewicht, het tweede hoogste gewicht, het derde hoogste gewicht enz. • Bij hetzelfde 

gewicht wordt voorrang geven aan diegene met het laagste plaatsnummer. • De eerste krijgt 1 punt, 

de tweede krijgt 2 punten, de derde krijgt 3 punten enz. • Wanneer bij de einduitslag deelnemers 

hetzelfde aantal punten hebben, krijgt diegene voorrang met het grootst gevangen gewicht, en 

daarbij tellen enkel de 5 beste resultaten van de 6 reeksen. 

 ARTIKEL 12: Hij of zij die, nadat 6 reeksen gevist zijn, het minst aantal klassementspunten heeft en 

het grootste gewicht bij gelijke stand berekend volgens artikel 11, wordt clubkampioen. De dame die 

het minst aantal punten heeft behaald wordt dameskampioene. De belofte die het minst aantal 

punten heeft behaald wordt beloftekampioen. De veteraan die het minst aantal punten heeft 

behaald wordt veteranenkampioen. De kampioenstitels worden enkel toegekend indien er minstens 

twee kandidaten zijn voor de titel. Tijdens het zogeheten ’40 plussers kampioenschap’ is enkel de 

titel van clubkampioen 40 plussers te behalen. De andere nevencategorieën worden enkel uitgereikt 

tijdens het algemeen clubkampioenschap. Men kan enkel deelnemen aan het koningschap der 40 

plussers, indien men ook ingeschreven is voor het clubkampioenschap 40 plussers.  

ARTIKEL 13: Men is belofte tot 31 december van het jaar waarin men 23 jaar wordt. Men is 40 

plusser vanaf het jaar waarin men 40 jaar wordt. Men is veteraan wanneer men op 31 december van 

het voorgaand jaar de volle leeftijd van 50 jaar heeft bereikt. Men is dame wanneer … nou ja, dat 

weet u zelf ook wel hé. 

 ARTIKEL 14: Iedere deelnemer aan het clubkampioenschap verplicht zich ertoe, op de wijze die voor 

elke wedstrijd door het bestuur bepaald wordt, zich te onderwerpen aan een controle, zowel op de 

inhoud van de visbak, hengelmateriaal en samenstelling van de lokazen. Wie betrapt wordt op een 

inbreuk op onderhavig reglement, kan worden uitgesloten van verdere deelname aan het lopende 

kampioenschap. Hij of zij kan de reeds betaalde inleggelden niet terugvorderen. Het bestuur kan 

iedere wedstrijd 2 controles uitvoeren door middel van loting voor het begin van de wedstrijd.  

ARTIKEL 15: Een hengelaar die bij een andere hengelaar een overtreding op het reglement vaststelt, 

moet dit – op straf van onontvankelijkheid van de klacht – luidop signaleren aan de bestuursleden. 

De klacht wordt door het bestuur indien noodzakelijk direct gecontroleerd en genoteerd, en al dan 

niet na het einde van de wedstrijd door het bestuur behandeld. Klachten ingediend na het einde van 

de wedstrijd worden niet meer behandeld.  

ARTIKEL 16: Wie op plaatsnummer 8 zit, dient zich tijdens het vissen aan de rechterkant van de pomp 

te houden. Alle andere deelnemers dienen recht voor zich uit te vissen op het toegewezen 

plaatsnummer. Er mag enkel schuin gevist worden op een maximale afstand van 6 meter (hengel + 



lijn). De geplaatste viskist moet op de oever blijven en mag met geen enkel onderdeel in het water 

staan, tenzij vooraf anders is aangekondigd door het bestuur.  

ARTIKEL 17: Bij hevig onweer tijdens de wedstrijd boven de vijver, kan het bestuur overgaan om de 

wedstrijd te staken, waarna de verloren tijd wordt doorgevist na het onweer. 

 ARTIKEL 18: Overlood vissen is niet toegestaan. Lood mag op de bodem liggen, maar bij controle 

moet kunnen aangetoond worden dat de dobber het totaal gebruikte loodgewicht kan dragen.  

ARTIKEL 19: Gelieve geen overschot aan brood meer terug te werpen in de vijver. 

ARTIKEL 20: Bij losse wedstrijden wordt er gevist volgens vermeld op de affiche, flyer of kalender.  

ARTIKEL 21: De beslissingen van het bestuur in verband met overtredingen van onderhavig 

reglement zijn onherroepelijk.  

 

AAN ALLEN EEN SPORTIEF EN GEZOND VISSEIZOEN TOEGEWENST 

Het Bestuur 


