
Reglement viswedstrijden H.C.”De Karper”  (gew. uitgave 17 december 2019) 
 
1. Lees de reglementen en bepalingen zoals vermeld in het boekje “Lijst van viswateren” goed 

door. Elk lid is in het bezit daarvan. Hierin staat alles wat u moet weten. Gemeentelijke 
verordeningen dienen te worden opgevolgd. 

2. Er mag met ten hoogste 2 hengels worden gevist. Per hengel 1 haak! Men dient de vis 
gedurende de wedstrijd zelf te vangen. Vis gevangen aan de hengel van iemand anders en op 
de plaats van iemand anders behoort de ander toe. Er mag gedurende korte tijd hulp geboden 
worden aan elkaar door aan de wedstrijd deelnemende personen. Te denken valt hierbij b.v. 
aan het scheppen van vis of het aanknopen van een haak. 

3. De onderlinge afstand tussen twee vissers, van dobber tot dobber, of van lijn tot lijn, moet 
tenminste 6 meter bedragen (gerekend haaks op de wal). Mits de andere partij geen bezwaar 
maakt mag van dit punt worden afgeweken. 

4. Het innemen van een door een buitenstaander (= geen deelnemer aan de wedstrijd) bezette 
plaats, die zelf niet zit te vissen, is niet toegestaan. 

5. Overzetten met een boot is niet toegestaan, tenzij gebruik wordt gemaakt van een officiële 
veerpont. 

6. Er wordt, daar waar wettelijk toegestaan is, vanaf de vaste wal gevist. Het is niet toegestaan 
vanaf bruggen en kunstwerken te vissen en bij bruggen en kunstwerken waar het 
nadrukkelijk vermeld staat d.m.v. borden. Het vissen vanaf en/of vanuit vaartuigen is 
verboden. Lieslaarzen, waadpakken e.d. zijn verboden. Men dient er rekening mee te houden 
dat datgene wat bij de wet verboden is ook voor H.C.”De Karper” geldt (borden met Art. 
461). Uitgezonderd het verboden toegang bord bij de gaslocatie nabij de Bermsloot. 

7. Elke maatse vis geeft recht op 2 punt. Voor elke 50 gram gewicht ook 1 punt. Voor de 
vissoorten waarvoor geen minimum maat gesteld is, geld voor H.C. De Karper 15 cm. 
De vis dient bij het vissen in leefnet direct in de leefnet gedaan te worden. Bij het vissen op 
lengte dient de vis na het meten direct in het water terug gezet te worden. 

8. Vissen in leefnet: 
Het is hierbij toegestaan om zonder getuige (2e persoon) je vis te tellen en te wegen. Hierbij 
mag alleen het netto gewicht opgegeven worden (dus aftrek van weegnet, emmer, enz.) 
Hierbij dienen de regels van minimum maten e.d., zoals we deze nu ook kennen, te worden 
aangehouden. Er dient gebruik te worden gemaakt van een elektronische-hunster met een 
nauwkeurigheid van ± 5 gram. 
Verkassen is toegestaan indien het vis na tussentijdse telling en weging terug gezet wordt. 

9. Vissen meten, registreren en direct terugzetten 
Het is hierbij toegestaan om zonder getuige (2e persoon) je vis te meten. Elke vis die geacht 
wordt de minimum maat te hebben, dient op de meetlat te worden gemeten.  
Het meten van de vis dient bij voorkeur te worden uitgevoerd met de naar kleurcode 
ingedeelde meetlat. Registratie kan plaats vinden met de overeenkomstig gekleurde munten. 
Registratie dient plaats te vinden op de voor de wedstrijd uitgereikte registratiekaart. 
Kleurcode voor lengte/gewichts-indeling met bijbehorende punten: 
Rood (50 gr.) 15 – 18 cm = 3 punten 
Blauw (150 gr.) 18 – 22 cm = 5 punten 
Zwart (250 gr.) 22 – 30 cm = 7 punten 
Geel (650 gr.) 30 – 40 cm = 15 punten 
Groen (1150 gr.) 40 – 50 cm = 25 punten 
Oranje (1750 gr.) 50 en hoger = 37 punten 
De vis dient onder controle te zijn en dus op de meetlat gemeten te worden alvorens deze 
geteld mag worden. Schatten van de lengte is dus niet toegestaan. Ligt de vis precies tot op 
de streep dan telt deze mee in de volgende kleurcode. 

10. Een vis wordt bij het meten met de bek dicht gemeten. Karper (min. maat 15 cm) , snoek 
(min. maat 45 cm) en snoekbaars (min. maat 42 cm) telt mee. Paling telt niet mee 

11. Vernieling van riet, gewassen, het achterlaten van plastic zakken of andere rommel, het 
openlaten van hekken e.d. wordt bij constatering bestraft met uitsluiting. 



12. Het gebruik van hennep is toegestaan. 
13. Een deelnemer die de tijdkontrole overschrijdt, wordt uitgesloten. 
14. Klachten door tenminste 2 personen geconstateerd, moeten binnen een kwartier na 

binnenkomst in het clubcafé aan het bestuur ter kennis worden gebracht met naam en 
toenaam van de overtreder. 

15. Overtreding van dit reglement betekent in veel gevallen uitsluiting van de wedstrijd. 
16. Uitsluiting zal de betrokkene apart worden medegedeeld. 
17. Over ingediende klachten en overtredingen van het reglement wordt beslist door minimaal 3 

bestuursleden. Van deze bestuursleden dienen minimaal 2 bestuursleden aanwezig te zijn 
geweest bij het aanhoren van de klachten en/of de constatering van de overtreding. In 
principe worden de beslissingen direct na de wedstrijd  genomen en bekend gemaakt tenzij er 
geen 3 bestuursleden aanwezig zijn. In dergelijke gevallen wordt de eerstvolgende wedstrijd 
de beslissing bekend gemaakt. Gaat het een bestuurslid aan dan mag deze uiteraard niet mee 
beslissen maar dient één van de deelnemers aangewezen te worden die mee beslist. 

18. In gevallen, waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur van H.C.”De Karper”. 
 


