
Hengelsportvereniging "AMERSFOORT" 

Algemeen Wedstrijdreglement voor Competities 

 

1. Iedere deelnemer wordt geacht dit reglement te kennen en stipt te zullen naleven. 

 

2. Gevist wordt met één hengel (vaste stok) met totaal maximaal 2 topsets, voorzien van een dobber 

die het lood moet kunnen dragen en een ééntandige haak. De hengel mag niet voorzien zijn van enig 

opwindmechanisme alsmede de 9,5 meter niet overschrijden. 

 

3. Indien een wedstrijd wordt gehouden met de z.g. VRIJE HENGEL, dan kan gevist worden met een 

vaste stok met totaal maximaal 2 topsets , voorzien van een dobber die het lood moet kunnen 

dragen en een ééntandige haak met een maximale lengte van 11,00 meter. 

 

In plaats van de 2e topset kan gevist worden met een Feeder hengel of een Winckler Picker, waarbij 

echter steeds maar met 1 hengel gevist mag worden. 

 

4. De keuze van het aas is vrij m.u.v. levend aas, stukjes vis, spinners e.d., bloedwormpjes (vers de 

vase), iedere vorm van gekleurde made alsmede gekleurd voer. Het voeren met genoemde 

aassoorten alsmede het feitelijk bezit is eveneens niet toegestaan. Onder levend aas wordt niet 

begrepen de worm en de made. 

 

5. Gesloten tijd m.b.t. de aassoort (bijvoorbeeld worm) en vissoort (bijvoorbeeld baars en winde) 

dient in acht te worden genomen. 

 

6. De gevangen vis wordt direct na de wedstrijd gewogen ter bepaling van de daguitslag, met dien 

verstande dat beschermde vis beneden de wettelijke maat, snoek, snoekbaars en paling NIET mogen 

worden aangeboden ter weging. Deze dienen direct na de vangst te worden teruggezet. 

 

7. Voor het bewaren van vis mogen uitsluitend niet-metalen leefnetten worden gebruikt, welke een 

doorsnede van minimaal 40 cm en een lengte van minimaal 150 cm moeten hebben. Deze netten 

dienen gedurende de gehele wedstrijd en na de wedstrijd tot aan het tijdstip van weging voor en 

achter deugdelijk verankerd te zijn en zodanig opgesteld dat aan de vissen een maximale 

overlevingskans wordt geboden. 



 

8. Deelnemers dienen de gevangen vis zodanig te onthaken en te behandelen dat geen verminking 

ontstaat en de vis onbeschadigd kan worden teruggezet. De ter weging aangeboden vis dient in een 

levende staat te verkeren. Overtreding van dit artikel kan tot diskwalificatie leiden. 

 

9. Bij alle te houden wedstrijden kan en mag gebruik gemaakt worden van ca. 2 kg. droog voer. 

Gedurende de wedstrijd mag niet meer zwaar worden gevoerd (z.g. plonzen). Licht bijvoeren tijdens 

de wedstrijd is toegestaan; per worp maximaal datgene wat men met één hand in één beweging uit 

los lokvoer kan omvatten. 

 

10. Eerste signaal: Voeren en vissen. Tweede signaal: Einde wedstrijd; op dat moment gehaakte vis 

mag worden geland en telt mee bij weging. 

 

11. Klassering geschiedt volgens bereikt resultaat per wedstrijd (zgn. klassementpunten) Bij de 

Zomeravond-competitie gelden de 10 beste wedstrijdresultaten als eindresultaat, terwijl dit bij de 

Uitkeringsgerechtigden-competitie de 13 beste wedstrijdresultaten zijn. Bij gelijk gewicht wordt het 

gelijke aantal punten toegekend. De held van de dag van de Z.A.-competitie moet aan 9 en de held 

van de dag van de U.G.-competitie moet aan 12 wedstrijden hebben deelgenomen. 

 

12. In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, is de uitspraak van de wedstrijdcommissie 

bindend. 

 

TIJDENS ALLE WEDSTRIJDEN DIENEN DE WETTELIJKE VISSERIJREGELS OPGEVOLGD TE WORDEN. 

 

Voor wat betreft GESLOTEN TIJDEN en MINIMUM MATEN VISSOORTEN wordt verwezen naar de 

Gezamenlijke Lijst van Viswateren van Sportvisserij Nederland. 

 


