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Wedstrijdreglement Witviscompetitie 
Voor het vissen op gewicht kennen we de volgende regels: 

1. Er wordt alleen gevist met de door de wet toegestane aassoorten (made, worm, brood e.d.). 

2. Het gebruik van kunststof aassoorten is toegestaan. 

3. Het gebruik van een katapult is verboden. 

4. Gekleurde maden en gekleurd voer is verboden. 

5. Vis dient bewaard te worden in een ruim leefnet. 

6. Vis dient levend ter weging te worden aangeboden. 

7. Er wordt alleen gevist op witvis  (voorn, blij, brasem, donderpadjes, etc. ) 

8. Niet ter weging worden geaccepteerd: snoek, baars, snoekbaars, paling 

9. Ca. 30-45 minuten na het verzamelen wordt een signaal gegeven, wat betekent dat er 
gevoerd en gevist mag worden. 

10. Het licht bijvoeren en cuppen is toegestaan. 

11. Er mag maar met 1 hengel worden gevist en er mag 1 topset visgereed liggen. 

12. Meerdere topsets mogen klaarliggen indien niet voorzien van een haak. 

13. De AWHB wedstrijden kennen een vrije hengelkeuze. 

14. Alle wedstrijden duren 4 uur mits commissie anders beslist.  

15. Het einde van de wedstrijd wordt gemeld met een signaal en dan dient er onmiddellijk te      
worden opgehaald en gehaakte vis zo snel mogelijk geland. 

16. Bij onweer behoudt de commissie zich het recht voor om de wedstrijd tijdelijk te stoppen  
en/of af  te gelasten. 

17. Er wordt gevist in één poule. 

18. Nummer 1 is degene met het meeste gewicht /lengte en zal 1 wedstrijdpunt ontvangen. 
Nummer 2 is degene met het één na hoogste gewicht/lengte en zal 2 wedstrijdpunten 
ontvangen, etc. 

19. Bij gelijk gewicht wordt de op dat moment geldende plaats voor beide vissers genoteerd      en 
evenzoveel wedstrijdpunten toegekend. 

20. Bij afwezigheid krijgt men het aantal punten dat gelijk is aan het aantal deelnemers van de 
gehele competitie. 

21. De 6 best geviste resultaten gelden voor de einduitslag. 

22. Bij gelijk aantal behaalde punten, telt de totaal gevangen cm vis van de gehele competitie. 
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23. Na de laatste wedstrijd zal er een prijsuitreiking plaats vinden op een nader te bepalen      
plaats. 

24. Indien het niet mogelijk is om te vissen in het geplande water, wordt er uitgeweken naar het 
Amsterdam-Rijnkanaal bij de gemeentewerf in Weesp. 

 

Voor het vissen op lengte kennen we de volgende regels: 

1. Alle regels zoals beschreven bij het vissen op gewicht, gelden ook voor de lengte-
wedstrijden. 

2. Gevangen vis dient minimaal 15 cm te zijn om mee te tellen voor de wedstrijd. 
3. Voor vis kleiner dan 15 cm zal 5 cm worden bijgeschreven. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

DAAR WAAR BOVENSTAANDE REGELS NIET IN VOORZIEN,  
BESLIST DE WEDSTRIJDCOMMISSIE OP BASIS VAN HOOR EN WEDERHOOR. 

 


