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 WEDSTRIJDREGLEMENT CRITERIUM 

 
 

1. Elk lid mag deelnemen en betaalt per wedstrijddag. 

2. Inschrijven tot 1 uur en 15 minuten voor de wedstrijd.  Poorten open vanaf 1 uur voor de 

wedstrijd. (mits toelating van de officiële instanties).  Auto parkeren langsheen de dijk.  

Verplicht langzaam te rijden.  Poorten open na weging bij einde wedstrijd.  Wedstrijdbegin 

volgens kalender. WEDSTRIJDPARCOURS NORMAAL LANG END OF 

OSSENDRECHTSE KIL. 

3. Vissen : vanaf de boord van het water, op genummerde plaatsen, met 2 hengels zonder 

opwindmekanisme, 1 lijn en 1 enkele haak.  

4. Het voeren of helpen bij drillen of landen van de vis is tijdens de wedstrijd niet toegelaten bij 

een andere deelnemer. 

5. Het is toegelaten meerdere topeinden met lijn zonder haak klaar te hebben, welke zichtbaar 

opgesteld zijn aan de boord van het water, doch niet in het water. 

6. Aas en voeren mag naar keuze, behalve gekleurde maden.  Voeren met muggenlarven (vers de 

vase) is verboden. 

7. Peilen mag vooraf gebeuren, voeren en vissen vanaf het startsignaal. 

8. Onmiddellijk voor het startsignaal mag er geen enkele lijn in het water zijn. 

9. Voor elke wedstrijdvis wordt 5 punten toegekend. 

         Aal/paling is geen wedstrijdvis en dient onmiddellijk te worden teruggezet. 

10. Bij weging van Uw vangst krijgt U 1 punt per 10 gram. 

11. Naar gelang de plaats die U behaalt in het klassement, krijgt U zoveel punten als Uw plaats 

aanduidt.  Bv. U behaalt de 12de plaats, U krijgt 12 punten.  Het komt er dus op aan zo weinig 

mogelijk punten te halen. 

12. Een aanwezige deelnemer zonder vangst wordt als laatste gerangschikt volgens het aantal 

deelnemers van de wedstrijddag.  Een afwezige deelnemer krijgt voor deze visdag 50 punten 

aangerekend. 

13. Van de 11 visdagen worden de 9 beste aangerekend, de anderen vervallen. 

14. De 11 visdagen zijn : 6 criteriums - prijzenparade – 2 x tweedaagse - vleesparade - marathon. 

Iedere wedstrijd behoudt zijn eigen karakter. 

15. In geval van gelijke eindstand met de punten is winnaar diegene met het aantal vissen X 5 plus 

het gewicht /10 over deze 11 wedstrijden. Bij nog gelijke stand beslist het lot. 

16. Het parcours, voor het criterium, zal in 3 vakken verdeeld zijn, zodat U iedere volgende 

wedstrijd een vak opschuift, en dit tweemaal. De overige wedstrijden volgens trekking over het 

gehele parcour.  

17. De gevangen vis moet ter weging worden aangeboden.  Het leefnet blijft in het water tot er 

gewogen wordt bij de desbetreffende deelnemer op zijn visplaats.  

18. Iedere visdag trekt elk zijn plaatsnummer.  (De eerste wedstrijd eerst zijn vak, daarna zijn 

plaatsnummer, dit in verband met de koppels). 

19. Betreffende later beginnen of vroeger beëindigen van een wedstrijd evenals onvoorziene 

gevallen, zijn de beslissingen van het bestuur bindend. 

20. Een wedstrijd afgelast voor 12,30 uur wordt hernomen op een later overeen te komen datum.  

Gestopt na 12,30 en niet meer hernomen, gaat de puntenverdeling zoals bij een normale 

wedstrijddag. Ingeval van overmacht (abnormale omstandigheden)beslist het bestuur. 

21. Bij overtreding bovenvermelde punten, volgt onmiddellijke uitsluiting desbetreffende 

wedstrijddag. 

22. Indien men inschrijft na de vijfde wedstrijd meetellende voor het criterium, vist men alleen nog 

mee voor de dagprijs en niet voor de punten van het criterium. 
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 WEDSTRIJDREGLEMENT PRIJZENPARADE -VLEESPARADE –  
         MARATHON 
 

1. Zelfde reglement als criterium, maar op een dag en op genummerde plaatsen. 
2. Marathon van 08.00 tot 16.00 uur. 
3. Indien niet werd deelgenomen aan de eerste vier criteriumwedstrijden ,vist men voor de  
          de rangschikking van de eerst drie genoemde wedstrijden, maar niet voor de prijzentafel. 
 
 
 

 WEDSTRIJDREGLEMENT KONINGSVISSEN 
 

 Zelfde reglement als prijzenparade behalve : 
1. Er wordt gevist op stuks. 
2.      Koningsvissen van 10.00 tot 14.00 uur. 
3. Hoogste aantal stuks is winnaar. Bij gelijke stand beide winnaar . 
4. De gevangen vis moet ter telling worden aangeboden.  Het leefnet blijft in het water tot er geteld 

wordt bij de desbetreffende deelnemer op zijn visplaats. 
 
 
 

 

WEDSTRIJDREGLEMENT TWEEDAAGSE 
 

 Zelfde reglement als prijzenparade behalve : 
1. Er wordt gevist over twee dagen. 
2.  De eerste dag wordt voor de twee dagen betaald. 
3.       Hij is winnaar met het hoogste aantal stuks en gewicht over de twee dagen. 
 
 
 
 WEDSTRIJDREGLEMENT KANJERWEDSTRIJD + VANGSTKAMPIOEN 
 

1. Een beker zal te verdienen zijn voor elke erkende vissoort behalve : 
 BLIEK - KOLBLEI - MANGEL - PALING 
 Alle wedstrijden komen in aanmerking. Komen niet in aanmerking, wedstrijden samen of tegen 

andere verenigingen. 
 De maat van deze vissen zal tot op de millimeter gemeten worden.  De grootste gevangen vis 

van elk van de bovenvermelde vissoorten zal op een kanjerlijst vermeld worden.  Er kan enkel 
een gelijke stand zijn, indien twee even grote vissen op dezelfde visdag gevangen worden.  Om 
verder in aanmerking te komen zal de volgende wedstrijddag de gevangen vis groter moeten 
zijn. 

2. Hij is vangstkampioen gewicht degene met het hoogste gewicht over de negen beste 
gewichten  meetellende voor het criterium. 

 Hij is vangstkampioen stuks degene met het meeste stuks over de negen beste aantallen 
meetellende voor het criterium. 

 


