
Wedstrijdreglement HSV de Snoekbaars 

➢ Voor alle IJssel wedstrijden geldt een vrije hengelkeuze. 

➢ Er mag gevist worden met maximaal 1 hengel, er mogen wel meerdere 

hengels klaar staan. 

➢ Bij een koppelwedstrijd op de strekdam mag er niet meer dan 3 meter tussen 

de koppels zitten. De koppels moeten recht voor het nummer gaan zitten. 

➢ Er mag niet vanaf de kribben worden gevist. 

➢ Men mag een andere visser niet hinderen door te ver naar links of rechts te 

vissen. 

➢ Er zijn 3 eindprijzen per vak. Poule prijzen zijn 1 op 3, dus 1-3, 4-6, 7-9 etc. 

Wanneer dit niet uitkomt wordt de prijs 1 op 4. 

➢ Pas vanaf het beginsignaal mag er gevoerd worden. 

➢ Het gebruik van kleurstoffen in maden en voer is niet toegestaan. (kunstaas is 

wel toegestaan). 

➢ De vis moet in levende staat ter weging worden aangeboden. 

➢ Paling, snoek en snoekbaars tellen niet mee. (mogen ook niet in het net) 

➢ Wanneer er meer dan 20 kilo in het leefnet zit wordt de rest niet meegeteld. 

➢ Er mogen maximaal 2 leefnetten in het water (i.v.m. sterke stroming bij 

passerende boten), wanneer je meer dan 40 kilo hebt, moet dit netjes 

verdeeld worden over de 2 leefnetten. (Er mag dan meer dan 20 kilo in 1 

leefnet) 

➢ Elke vorm van hulp door derden is verboden. 

➢ Iedereen moet in het bezit zijn van een niet metalen leefnet die minimaal 3.50 

meter lang is. 

➢ Het net mag niet verzwaard worden met stenen in het net. (Alleen aan de 

buitenkant) 

➢ Bij opkomend onweer, of andere calamiteiten kan de wedstrijd worden 

afgelast. 

➢ Iedereen dient de vis plek schoon achter te laten. 

➢ Gewonnen prijzen moeten persoonlijk worden opgehaald, tenzij u zich heeft 

afgemeld bij de wedstrijdleiding. 

➢ Het bestuur is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade. 

➢ In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de wedstrijdleiding. 

 

 

Wedstrijdleider: Angelo van der Zwan, tel. 0655506112 


