WEDSTRIJDREGLEMENT 2022
Wedstrijdtelefoon ENKEL op wedstrijddagen: +31 (0)622 113 746

We vissen voor het algemeen klassement op totaal gevangen gewicht. Het aantal deelgenomen
wedstrijden is niet van belang. De vangst per Deltanummer wordt van alle deelgenomen wedstrijden opgeteld.
• Van belang is dat de vis vrij van overtollig water wordt aangeboden. De wedstrijdleiding beslist of de vis droog
genoeg is. (uitlektafel is aanwezig)
• De uitslag en tussenklassement wordt op de website vermeld.
• De winnaar van de Deltacup is het Deltanummer dat na de laatste wedstrijd van het jaar het grootste gewicht heeft
weten te vangen.
• Mocht er door 2 of meer Deltanummers een gelijk gewicht zijn gevangen dan is degene die de meeste wedstrijden
heeft gevist winnaar. Is ook dat aantal gelijk dan wint degene die het vaakst het hoogst in het dagklassement is
geëindigd. Is ook dat gelijk dan beslist het lot.
• De vis wordt gemeten met de bek dicht!

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

23

cm!

HAAIENCOMPETITIE
Naast de reguliere wedstrijd houden we een haaiencompetitie. Deelname hieraan is vrijwillig.
• De dagwinnaar is het ingeschreven Deltanummer dat de grootste haai aan boord heeft weten te krijgen.
• Bewijs levert u door een duidelijke foto met de lengte en het bewijs van de dag. (deze krijgt u aan het begin van de
wedstrijddag van de leiding mee) aan te leveren. Dit doe je via WhatsApp op nummer +31 (0)622 113 746 voor het
einde van de wedstrijd. U geeft bij de weging aan een haai gevangen te hebben, samen met de lengte. Er wordt
maar 1 gefotografeerde haai per boot per wedstrijd meegeteld.
• Het Deltanummer welke aan het eind van het wedstrijdjaar de grootste totale lengte aangeleverd heeft, is de winnaar
van deze competitie.
• De uitslag zal op onze site en in het clubblad te lezen zijn.
Naast de haaien worden er ook roggen gevangen.
Foto’s en verhalen van deze vangsten worden zeer op prijs gesteld maar tellen niet mee voor de haaien competitie.

ALGEMENE SPELREGELS
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 dient de gevangen vis in de mee geleverde gesloten bewaarzak(ken) verzegeld te zijn.
3. De start wordt gegeven middels een geluidssignaal met een
gastoeter en/of de marifoon en/of de Deltabak.
4. Per boot maximaal 2 opvarenden; er mogen maximaal 4
hengels 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 aangeboden,
wordt per ondermaatse vis 2000 gram in mindering gebracht!
6. Ter weging aangeboden vis dient niet gestript, schoongemaakt
of verminkt te zijn!
7. Makreel, horsmakreel, ﬁnt, zeedonderpad, zalm, zeeforel, aal,
puitaal en alle roggen- en haaiensoorten zijn uitgesloten.
Voor zeebaars gelden de wettelijke beperkingen zoals ze zijn
op het moment van de wedstrijd.
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 dienen deelnemers standby 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. KW-post 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 wedstrijdleiding
en wordt hij uitgesloten voor de einduitslag.
12. Alle aan boord aanwezige apparatuur zoals: dieptemeter, GPS,
plotter, 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 Roompotsluis 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 bewaring tot de uitslag deﬁnitief 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.

Het deelnemen aan de wedstrijd geschiedt geheel op eigen
risico en voor eigen verantwoording.
19. Indien bij het opmaken van de einduitslag van een dagwedstrijd 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.

BAGLIMIT

Ook voor onze wedstrijden geldt:

17. Het niet opvolgen van het reglement kan diskwaliﬁcatie tot
gevolg hebben.

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

18. De vereniging en/of de wedstrijdleiding is niet aansprakelijk
voor schade, verlies, diefstal, letsel enz. enz..

Bij overtreding van deze regel wordt de zwaarste vis(sen) uit de
vangst verwijderd en 2 kilo per vis in mindering gebracht van
het resterende resultaat!

Minimum vismaten tijdens de wedstrijden

Bot
Kabeljauw
Schol
Zeebaars

23 cm
Wijting
27 cm
Leng
63 cm
35 cm
Haring
23 cm
Koolvis
35 cm
27 cm
Pollak
30 cm
Tong
24 cm
42 cm (let op de vaak veranderende wetgeving terzake!)

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