
Voor vis waarvoor geen wettelijke minimummaat geldt of een die 
kleiner is dan 23 cm, geldt een “wedstrijd”-minimummaat van 23 cm!

Wedstrijdreglement viswedstrijden
Voor vis waarvoor geen wettelijke minimummaat geldt of een die kleiner is dan 23 cm
GELDT EEN "WEDSTRIJD"-MINIMUMMAAT VAN 23 CM!

Wedstrijdtelefoon ENKEL op wedstrijddagen: 0031-(0)6-219 206 94

1. Aanvang wedstrijd: 08.45 uur.
 Te laatkomers zijn uitgesloten van deelname.

2. Einde wedstrijd: 15.30 uur. Op dit tijdstip dient u binnen de
 pieren van de haven of aan de helling te zijn en dien de ge-
 vangen vis in de meegeleverde gesloten bewaarzak(ken)
 verzegeld te zijn.

3. Start wordt gegeven via kanaal 2, porto stand B, 
 Cobrabak kanaal 71 en marifoonkanaal 6.

4. Per boot maximaal 2 opvarenden; er mogen maximaal 4 hen-
 gels aan boord zijn, welke maximaal voorzien mogen zijn van
 3 haken per hengel.

5. Er wordt gevist op gewicht. Alleen “wedstrijd-maatse” vis telt.
 Indien er toch ondermaatse vis ter weging word aange-
 boden, wordt per ondermaatse vis 2000 gram in mindering
 gebracht!

6. Ter weging aangeboden vis dient niet gestript, schoonge-
 maakt of verminkt te zijn!

7. Makreel, horsmakreel, fi nt, zeedonderpad, zalm, zeeforel, pa-
 ling, puitaal en alle roggen- en haaiensoorten zijn uitgesloten.

8. In geval van twijfel m.b.t. de ter weging aangeboden vis is de
 wedstrijdcommissie bevoegd deze in beslag te nemen
 voor nader onderzoek.

9. Deelnemer geeft bij deelname toestemming aan wedstrijd-
 commissie, om indien deze dit noodzakelijk acht, voor, tijdens
 of na de wedstrijd boot en eventueel auto te controleren
 op eventuele voor de wedstrijd geldende onregelmatigheden.

10. Tijdens de duur van de wedstrijd zijn deelnemers verplicht
 stand-by te zijn op kanaal 2, porto B, Cobrabakkanaal 71, of
 marifoonkanaal 6. Op dit kanaal krijgt u o.a. berichten van de
 wedstrijdleiding of Kustwachtpost Ouddorp. Kustwachtpost 
 Ouddorp is ook steeds bereikbaar op marifoonkanaal 25.
 De wedstrijdcommissie is ook bereikbaar via de wedstrijd-
 telefoon.

11. Indien een deelnemer de wedstrijd vroegtijdig beëindigt,
 dient hij zich persoonlijk af te melden bij de wedstrijdlei-
 ding en wordt hij uitgesloten voor de einduitslag.

12. Alle aan boord aanwezige apparatuur zoals: dieptemeter,
 navigator, GPS enz. zijn toegestaan.

13. Protest is alleen mogelijk tijdens de weging.

14. Voor aanvang van de wedstrijd moeten deelnemers zich
 melden bij de wedstrijdleiding ter controle van de presentielijst.
 Iedere deelnemende boot ontvangt naast een kaartje van het
 wedstrijdgebied en het wedstrijdreglement 1 of meerdere vis-
 bewaarzakken en bijbehorende labels voorzien van het Delta-
 nummer. Aan het eind van de wedstrijd, bij binnenvaren van de
 haven, moeten deze visbewaarzakken gesloten zijn en voor-
 zien zijn van de meegeleverde labels. Boten die via de Room-
 potsluis komen moeten hun vangst verzegeld aanleveren op
 een door de wedstrijdleiding aan te wijzen centraal punt.
15. De ingeleverde vis blijft bij de wedstrijdcommissie in be-
 waring tot de uitslag defi nitief is. Steekproefsgewijs zal
 er controle op ondermaatse vis plaatsvinden.
16. De prijsuitreiking zal z.s.m. na het einde van de wedstrijd plaats-
 vinden op een nader te vermelden locatie (tijdstip ca. 16.30 u).
 Tijdens de prijsuitreiking worden één of meer prijzen verloot.
 De winnaar hiervan dient persoonlijk aanwezig te zijn bij deze 
 verloting. Indien dit niet het geval is wordt er opnieuw geloot.
17. Het niet opvolgen van het reglement kan diskwalifi catie tot
 gevolg hebben.
18. De vereniging en/of de wedstrijdleiding is niet aansprakelijk
 voor schade, verlies, diefstal, letsel enz. enz.. Het deelnemen
 aan de wedstrijd geschiedt geheel op eigen risico en voor
 eigen verantwoording.
19. Indien bij het opmaken van de einduitslag blijkt dat 2 of meer
 deelnemers een zelfde vangstgewicht hebben aangeboden
 beslist het lot.
20. Waarin dit reglement niet voorziet beslist de wedstrijdleiding.
 Deze is tevens bevoegd iemand de deelname aan de wedstrijd
 te weigeren.

Bot  23 cm Blauwe leng  70 cm Wijting 27 cm
Kabeljauw  35 cm Heek  27 cm Haring 23 cm
Schelvis  30 cm Schartong  23 cm Zeebaars 42 cm
Zwarte koolvis  35 cm Tong  24 cm Leng 63 cm
Witte koolvis  30 cm Schol  27 cm

Minimum vismaten tijdens de wedstrijden

BAGLIMIT
Ook voor onze wedstrijden geldt:

• Maximaal 1 zeebaars per persoon (min. 42 cm!!)
Van 1 januari t/m 30 juni

mag geen enkele zeebaars bijgehouden worden!

• Maximaal 20 kilo kabeljauw of 25 stuks
(wat het eerst bereikt wordt) per persoon.

Dus: 20 kilo kabeljauw + 1 zeebaars per persoon is toegestaan
Bij overtreding van deze regel wordt de grootste vis(sen) uit de 
vangst verwijderd en 2 kilo per vis in mindering gebracht van 

het resterende resultaat!
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