
Reglement Competitie AHV Vislust 2017 

1. Iedere deelnemer wordt geacht dit regelement te kennen en te handhaven. 
De wedstrijdcommissie noch A.H.V. Vislust stelt zich op geen enkele wijze 
verantwoordelijk voor ongevallen, diefstal, beschadigingen etc. Het deelnemen aan 
de competitie geschied op eigen risico. 

2. Loting is om 06.45 aan het wedstrijdwater. Deelnemers die door omstandigheden 
niet op tijd zijn voor de loting maar nog wel voor het eerste signaal aanwezig zijn 
kunnen gewoon meedoen aan de wedstrijd. 

3. Het afmelden voor een wedstrijd dient uitsluitend telefonisch te geschieden bij: 
 H. Wermelink 06-25313509 of 
 A. Büter 06-24557932 of 
 R. Ambergen 06-20628298. 

4. Op de wedstrijddag zelf is het niet mogelijk om zich af te melden. 
5. Er wordt uitsluitend gevist met de vaste hengel (meerdere topsets zijn toegestaan). 
6. Tijdens de wedstrijd mag zich niet meer dan één hengel tegelijkertijd boven het 

water bevinden (dus niet gelijktijdig vissen en cuppen ) 
7. Het 1ste signaal: Begin vissen en zwaar voeren. Licht bijvoeren is tijdens de 

wedstrijd toegestaan. 
Het 2de signaal: Einde wedstrijd. De hengel dient direct uit het water gehaald te 
worden. 

8. Er wordt gevist op gewicht en aantal. Alle vis die zich op het oment van het 
eindsignaal in het leefnet bevindt moet ter weging en telling worden aangeboden. 

9. Vis dient dusdanig behandeld te worden dat geen beschadiging of verminking 
optreedt. Dode vis komt niet voor de weging in aanmerking. 

10. Alle vis telt, behalve: snoek, snoekbaars en paling. 
11. Er wordt gevist in twee vakken. 
12. Er mag niet gevist of gevoerd worden met muggenlarve, aardappelen en gekleurde 

maden. 
13. Het leefnet dient tot aan de weging in het water te blijven. 
14. Hulp van derden is niet toegestaan (alleen bij toestemming vooraf van de 

wedstrijdleiding) 
15. De uitslagen worden zo spoedig mogelijk op de site van Vislust gezet. 
16. Er worden 9 wedstrijden gevist en er tellen 7 wedstrijden voor de einduitslag. 
17. Bij een gelijke stand in punten is het gevangen gewicht van de 7 tellende 

wedstrijden bepalend voor de einduitslag. 
18. De visplaats dient men schoon achter te laten. Alle afval moet worden 

meegenomen. 
19. Bij alle wedstrijden van AHV Vislust is een niet stalen leefnet verplicht (leefnet code 

3,5 m) 
20. Het inleggeld wordt besteed aan prijzen. Om in aanmerking te komen voor een prijs 

dient men minimaal 5 wedstrijden te hebben gevist. 
21. Het inleggeld dient voor de tweede wedstrijd betaald te zijn. Indien het niet het 

geval is volgt verdere uitsluiting van de competitie. 
22. In geval waarin dit regelement niet voorziet beslist de wedstrijdcommissie.  
 

De wedstrijdcommissie 

December 2016. 


