
Wedstrijdreglement EGHV (versie 2016). 

Algemeen: 

1. Het bestuur van de EGHV organiseert jaarlijks een aantal clubwedstrijden op zoet- en zout 

water.  

2. Alle leden van de EGHV mogen deelnemen aan de clubwedstrijden. Deelname aan  

jeugdwedstrijden is alleen toegestaan voor leden tot 16 jaar  (incl. kalenderjaar waarin lid 16 

jaar wordt) . 

3. Jaarlijks wordt de wedstrijdkalender vastgesteld op de najaarsvergadering van de EGHV. 

4. Het wedstrijd parcours wordt uitgezet door bestuursleden van de EGHV of door het bestuur 

aangewezen vrijwilligers. 

5. Inschrijving voor een wedstrijd is mogelijk van 60 – 30 minuten voor aanvang van de 

wedstrijd. Plaatstoewijzing vindt plaats door loting, indien beschikbaar kan om bisnummer of 

MTB (moeilijk ter been) plaats gevraagd worden. Inwerpen en vissen dient te geschieden 

vanaf de toegewezen plaats.   

6. Voeren voorafgaand aan  of tijdens de wedstrijd is niet toegestaan. 

7. Het start en eind signaal wordt door of namens het bestuur gegeven. Het is verboden om 1 

uur voorafgaande aan de wedstrijd op het wedstrijdparcours te vissen. Na het eindsignaal 

dient iedere deelnemer zijn lijn onmiddellijk uit het water te halen, evt.  gehaakte vis telt nog 

mee. 

8. Voor elke wedstrijd wordt minimaal  1 controleur aangesteld. 

9. Gevangen vis moet voorzichtig worden behandeld en onbeschadigd ter meting worden 

aangeboden bij de controleurs. Verminkte vissen worden niet geaccepteerd bij de meting. Na 

meting dienen de vissen direct teruggezet te worden in het water. Bovenmaatse vis mag 

worden behouden mits deze direct gedood en gekenmerkt wordt. 

10. Elk gevangen vis vanaf 10.0 cm krijgt 1 punt per cm, vissen kleiner dan 10 cm worden niet 

gewaardeerd. De gemeten vis wordt afgerond naar boven op hele cm. De deelnemer met het 

hoogste aantal wedstrijdpunten (=som van alle gemeten vissen) is winnaar. Bij gelijk aantal 

punten beslist het hoogst aantal  vissen, als dit ook gelijk is de grootste vis, is dit ook gelijk 

dan beslist het lot. 

11. Alleen levende vis gevangen aan eigen uitrusting wordt geteld. De bij meerdere deelnemers 

aangehaakte vis telt alleen voor de deelnemer(s) waarbij de vis in de bek gehaakt is. 

12. Achterlaten van afval  (lijn, haken, kranten, blikjes etc.) is verboden. 

13. Hulp van anderen tijdens de wedstrijd is niet toegestaan, uitgezonderd hulp bij het landen 

van een grote vis. 

14. Prijsuitreiking vindt plaats aansluitend aan de wedstrijd. Prijzen dienen persoonlijk te worden 

afgehaald, bij verhindering dient dit voorafgaande aan de prijsuitreiking gemeld te zijn bij het 

bestuur. Alleen deelnemers die de hele wedstrijd uitgevist hebben komen in aanmerking 

voor een prijs. Indien er door onvoldoende visvangst prijzen resteren worden deze onder de 

aanwezige leden verloot. 

15. Mankementen aan prijzen dienen binnen 24 uur te worden gemeld bij het bestuur. 

16. Deelname aan de wedstrijden is op eigen risico. Het bestuur van de EGHV is niet 

aansprakelijk voor diefstal, ongevallen, schades enz. 



17. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het bestuur, deze beslissing is 

bindend. 

18. Elke deelnemer dient bekend te zijn met dit reglement en dient zich eraan te houden. 

Overtreding kan tot uitsluiting leiden.  

Aanvulling zoutwater wedstrijden: 

1. Vissen is toegestaan met een werphengel of een vaste hengel met dobber, maximaal 

voorzien van 3 enkelvoudige haken. Vissen met wegdrijvende dobber is verboden. 

2. Reserve beaasde onderlijnen zijn toegestaan. Een opgetuigde reservehengel is toegestaan 

(zonder aangekoppelde onderlijn). 

3. Toegestaan aas:  Zeepieren (leeglopers/tappen), mestpieren en regenwormen.  

4. Versieringen (kralen, glitters, veren etc.) op de haak of haaklijn zijn toegestaan. 

5. De afstand tussen 2 deelnemers  is minimaal 5 meter.  

6. Waden tot kniehoogte is toegestaan. De pendulumworp  is niet toegestaan. 

7. Voor de aanbieding aan de controleur dient vis levend bewaard te worden in een emmer. 

8. Jaarlijks zijn er kampioenschappen te behalen (Algemeen, Heren, Dames, 65 Plus en Jeugd) , 

hiervoor telt het aantal op de najaarsvergadering vastgestelde, beste resultaten van de 

competitiewedstrijden. Een deelnemer die  tijdens een wedstrijd geen vis heeft gevangen 

krijgt het aantal wedstrijd punten van de laagst geklasseerde deelnemer + 5.  Voor de 

puntenberekening wordt de klassementspositie van de afzonderlijke wedstrijden opgeteld, 

degene met het laagste totaal wordt kampioen.  Bij gelijk aantal punten in het 

eindklassement wordt gekeken naar het hoogste aantal cm en vervolgens naar het hoogste 

aantal gevangen vissen (van de meetellende wedstrijden). 

Aanvulling zoetwater wedstrijden: 

1. Vissen is toegestaan met een werphengel of een vaste hengel met dobber, maximaal 

voorzien van 1 enkelvoudige haak. 

2. Reserve beaasde onderlijnen zijn toegestaan. Een opgetuigde reservehengel is toegestaan.  

3. Alle aas is toegestaan behalve: Kunstaas, gekleurde maden en “vers-de-vase”. 

4. De afstand tussen 2 deelnemers  is minimaal 3 meter.  

5. Inwerpen en vissen dient te geschieden vanaf het droge. 

6. Voor de aanbieding aan de controleur dient vis levend bewaard te worden in een leefnet met 

minimum doorsnede  van 35 cm en minimum lengte van 150 cm. 

7. De meting van de gevangen vis vindt plaats na afloop van de wedstrijd. 

8. Jaarlijks zijn er kampioenschappen te behalen ( Heren, Dames en Jeugd) , hiervoor telt het 

aantal op de najaarsvergadering vastgestelde, beste resultaten van de 

competitiewedstrijden. Een deelnemer die  tijdens een wedstrijd geen vis heeft gevangen 

krijgt het aantal wedstrijd punten van de laagst geklasseerde deelnemer + 5.  Voor de 

puntenberekening wordt de klassementspositie van de afzonderlijke wedstrijden opgeteld, 

degene met het laagste totaal wordt kampioen.  Bij een gelijk aantal punten in het 

eindklassement wordt gekeken naar het hoogste aantal cm en vervolgens naar het hoogste 

aantal gevangen vissen (van de meetellende wedstrijden). 

Vastgesteld op de algemene ledenvergadering 8 december 2015. 


