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HSV ’t Ringselven organiseert in 2022 de jaarlijkse vriendenkring wedstrijd 

 
 
Datum: 20 augustus 2022. 
 
Tijdsduur: vissen van 10:00 tot 16:00 uur, loten om 8:30 uur bij het pomphuis aan de 
visvijver.  
Pauze van 12:30 tot 13:15 uur. Tijdens de pauze kan tegen een kleine vergoeding iets 
te eten en drinken verkregen worden. 
 
Inschrijven: inschrijven kan bij de eigen vereniging. De desbetreffende vereniging dient 
uiterlijk 5 augustus door te geven met hoeveel leden zij komt. Inschrijfgeld bedraagt 
7,50 euro per individu, volledig te betalen door de desbetreffende vereniging tijdens het 
afhalen van de steknummers.  
 
Prijzen: prijzen zullen bestaan uit geldprijzen. De prijzenverdeling hangt af van het 
aantal ingeschreven deelnemers. Prijzen dienen persoonlijk afgehaald te worden bij de 
prijsuitreiking, die direct plaatsvindt aan de vijver na het wegen van de gevangen vis.  
 
Stekverdeling: We kunnen 33 vissers verdelen rondom de vijver. Bij meer dan 33 
opgaven zal er koppel gevist moeten worden. Stekverdeling zal bepaald worden aan de 
hand van het aantal opgaven.  
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
HSV ’t Ringselven 
 
 
Zie ook bijlage 1 voor het: Wedstrijdreglement. 
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Bijlage 1: Wedstrijdreglement HSV ’t Ringselven:  

1. De gevangen vis dient in een emmer met voldoende water onthaakt te worden en 
voorzichtig in het leefnet te worden gezet. 

2. Er wordt gevist op hoogste zuiver gewicht. Alle gevangen vis komt voor weging in 
aanmerking. 

3. Er mogen enkel nylon leefnetten gebruikt worden met voldoende lengte (min. 2 
meter) en ruime opening. Max. 20 kg per leefnet. Van 20 kg tot 22 kg betekent 20 
kg. Overschrijving van 22 kg betekent een 0 voor het net. 

4. Na de weging moeten de vissen onmiddellijk teruggezet worden in het 
wedstrijdwater. 

5. Er mag enkel gevist worden met een vaste stok. Maximum hengellengte 11,5 m, 
lijnlengte 4,5. Elastiek is toegestaan. Gereed maken van reservemateriaal is 
toegestaan. 

6. Cuppen is toegestaan. Maximum 1 hengel boven het water, dus cuppen en vissen 
tegelijk is verboden. 

7. Totaal verbod op vers de vase, tubifex, gekleurde maden of nabootsingen hiervan 
en schadelijke toevoegingen. 

8. Dobbers moeten lood kunnen dragen. Optuigen en peilen is toegestaan voor 
aanvang wedstrijd. 

9. Eerste signaal: voeren en vissen. Tweede signaal: pauze (of einde viswedstrijd). 
Derde signaal: start deel 2 viswedstrijd. Vierde signaal: einde viswedstrijd. 

10. Maximaal 3 kg aangemaakt voer en/of deeg (alles inbegrepen). Licht bijvoeren 
(kleine ballen voer die men los in 1 hand kan knijpen) is toegestaan. 

11. Bijvoeren met losse witte natuurlijke maden, casters, pellets en granen/zaden is 
toegestaan. 

12. Maximum 2 liter maden en maximum 1 liter casters per persoon per wedstrijd. 
Maïs, granen/zaden en pellets vrij. 

13. Na eindsignaal: lijnen direct uit het water. Vissen die voor het eindsignaal 
aangeslagen zijn, mogen worden geland. 

14. Het is verboden tijdens wedstrijden hulp van derden te aanvaarden, uitgezonderd 
mensen met een handicap en jeugd. 

15. Het is verboden vissers lastig te vallen en men is verplicht afstand te bewaren. 
16. Geschillen omtrent het gewicht dienen aan het water opgelost te worden. Ten 

eerste tussen visser en controleur - weger. Indien geen overeenstemming wordt 
bereikt is het oordeel van de controleur - weger doorslaggevend. Zijn uitspraak is 
bindend voor alle partijen. 

17. Alle ongeregeldheden moeten direct aan de wedstrijdleiding worden gemeld. 
18. Een overtreder van dit reglement wordt uitgesloten voor desbetreffende wedstrijd. 

Voor deze wedstrijd worden geen punten toegekend en deze wedstrijd kan men 
niet laten vallen voor het clubkampioenschap (indien van toepassing). Het kan ook 
tot gevolg hebben dat de overtreder voor langere tijd wordt uitgesloten van 
deelname  aan wedstrijden van HSV 't Ringselven. 

19. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de wedstrijdcommissie. 
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20. Bestuur van HSV 't Ringselven zijn niet verantwoordelijk voor gebeurlijke 
ongevallen van welke aard dan ook. 

21. Iedere deelnemer wordt geacht dit reglement te kennen en stipt na te leven. 
Controle aangaande het reglement is ten alle tijden mogelijk. 

22. Inschrijving dient te gebeuren voor de wedstrijd voor aanvang loting. Loting is 
1h30min voor aanvang wedstrijd aan het viswater (of elders indien zo bekend 
gemaakt). De prijsuitreikingen zullen ter plaatse (of elders als zo bekend gemaakt) 
en zo spoedig mogelijk worden verricht na de weging. 

23. De wedstrijdcommissie beoogt op een sportieve en vriendschappelijke manier het 
wedstrijdvissen op onze wateren te beoefenen en te bevorderen. Om deze 
redenen behoudt de organisatie zich het recht voor te beslissen over het aantal 
deelnemers en over deelname van personen aan het wedstrijdprogramma. 

24. Respecteer vis en natuur en laat uw visplaats netjes achter. 
25. Nota: bij eventueel, door omstandigheden, opgelegd visverbod op de 

wedstrijdvijver kan altijd uitgeweken worden naar een ander viswater (bv. kanaal) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


