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Koninklijke vissersclub Geduld, Diepenbeek (1922-2008) 

Wedstrijdreglement voor de clubwedstrijden met de handlijn (2008) 

- Iedereen met een geldige lidkaart mag aan deze wedstrijden deelnemen. 

- De inschrijvingen gebeuren bij Hengelshop "Rudy Duck", 

Nieuwstraat 131, 3590 Diepenbeek. Telefoonnummer: 011/32 25 24 

- Men kan tot en met de dag vóór de wedstrijd inschrijven. 

- Er wordt gevist in vier categorieën: - Jeugd; tot en met 16 jaar (16 in 2008) 

                                                    - Jongeren: van 17 tot en met 21 jaar (21 in 2008) 

                                                    - Seniors: van 22 tot en met 50 jaar (50 in 2008) 

                                                    - Veteranen: vanaf 51 jaar (51 in 2008) 

- Kampioen in zijn categorie wordt de visser met het minst aantal punten. Vier van de vijf 

wedstrijdresultaten komen in aanmerking voor de eindrangschikking. Het minst goede 

resultaat wordt geschrapt. 

- Alle met de haak gevangen vissen komen in aanmerking, ook de ondermaatse- en 

gepikkelde vissen. 

- Enkel het gezamenlijk gewicht van de vissen telt. Er worden geen extra punten 

gegeven voor het aantal vissen. 

- De wedstrijden beginnen om 12.00 uur en eindigen om 17.00 uur. 

- Er wordt gevist in sectoren (meestal 3). Het aantal sectoren hangt af van het aantal 

deelnemers. 

- Elke eerste visser van een sector vergezelt een bestuurlid bij de controle op het voeder. 

Het materiaal 

- De handlijn mag maximum 10 meter lang zijn. 

- Elke visser moet voldoende, lange leefnetten ter beschikking hebben. Eén leefnet mag 
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maximun 20 kg. vis bevatten. Het teveel aan vis (méér als 20 kilo) in één leefnet wordt 

niet meegerekend. 

Wedstrijdsignalen: 

- Eerste signaal: een half uur voor aanvang van de wedstrijd -> voedercontrole. 

- Tweede signaal: begin van het voederen en aanvang van de wedstrijd. 

- Derde signaal: vijf minuten ná de start -> einde zwaar voederen. 

- Vierde signaal: waarschuwing -> vijf minuten voor het einde van de wedstrijd. 

- Vijfde signaal: einde wedstrijd. 

- Men krijgt nog 15 minuten tijd om een vis in te halen die nét voor, of tijdens het 

eindsignaal is aangeslagen. 

Voederen:       - Elke visser mag 17 liter gezeefd voeder gebruiken, alle granen 

                         inbegrepen. 

                       - 2.2 pints vers de vase en/of tubifex. 

                       - 2.2 pints maden, casters en pieren.  

                       - Geknipte pieren zijn verboden! 

                       - Vissen met deeg is verboden! 

                       - Zwaar voederen mag alleen tussen het tweede en het derde signaal. 

                       - Granen en losse maden mogen de ganse wedstrijd bijgevoerd worden. 

                       - Pellets voeren is niet toegestaan! 

Het wegen: 

- Elke visser is getuige bij het wegen van zijn vissen, na het einde van een wedstrijd. Hij 

haalt zelf zijn leefnet uit het water op vraag van de wegers. 

- De tijdens de wedstrijd gevangen vissen moeten allemaal na het wegen worden 

teruggezet, ook roofvissen! 

- Karpers zwaarder als 2 kg, worden alleen gewogen als de visser een onthakingsmat ter 

beschikking heeft. Daarna worden ze onmiddellijk teruggezet. 

Algemene regels 

- Bij het inhalen van een vis tracht elke visser te vermijden dat andere vissers gestoord 

worden. Iedere visser blijft op zijn eigen stek en schept zelf de door hem gevangen vis. 
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Sluit venster  

- Na de wedstrijd ruimt elke visser zijn visplaats op. 

- Het bestuur is niet verantwoordelijk voor eventuele ongevallen en schade aan derden. 

Eventuele klachten betreffende de wedstrijd moeten bij het bestuur ingediend worden, 

vóór het wegen van de vissen. 

� 

Dit reglement werd goedgekeurd op de algemene vergadering van 08/12/2007. 

Het bestuur: 

Koninklijke vissersclub Geduld, Diepenbeek 

Voor meer info: Luc Wolfs: 0475 / 49 49 15 of e-mail naar luc.wolfs@telenet.be  

� 

Laatst bijgewerkt ( 05 Feb 2008 om 05:52 ) 
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