
 

WEDSTRIJDREGLEMENT KARPERVISSEN 2015  
 
Deelname  

1. De deelnemers dienen in het bezit te zijn van een op hun naam gestelde geldige 

Vispas. 

2. De minimum leeftijd voor deelname is vastgesteld op 18 jaar.  

 

Wedstrijdregels  

3. De algemene voorwaarden gebruik VISpas en overige bepalingen als vermeld in de 

Gezamenlijke Lijst van Nederlandse Viswateren 2013-2014-2015 en aanvullingen  zijn 

van toepassing. 

 

4. Een wedstrijd heeft een aaneengesloten tijdsduur van 40 uur. De wedstrijdleiding 

heeft het recht de wedstrijd bij slechte weersomstandigheden (onweer e.d.) of bepaalde 

calamiteiten (ongevallen, demonstratie e.d.) niet door te laten gaan, stil te leggen en 

indien mogelijk na enige tijd te hervatten. Indien minimaal 30 uur van de wedstrijdduur 

is gevist, is de wedstrijd geldig. Bij afgelasting of geringere duur kan door de 

wedstrijdleiding worden besloten tot alsnog geldig verklaren, het vervallen of opnieuw 

vissen van de wedstrijd.  

 

5. Voor de wedstrijd worden 3 sectoren uitgezet. Binnen de sectoren zijn de stekken 

zoveel mogelijk aaneengesloten; tussen de sectoren kunnen onderbrekingen worden 

gerealiseerd.  

 

6. De afstand tussen elke stek bedraagt minimaal 40 meter, waarbij nummer 1 altijd 

gesitueerd is aan de linkerzijde indien men voor het water staat. Aan de linkerzijde van 

een kop- en rechterzijde van een staartstek wordt een extra paaltje als markering van 

het te vissen gebied geplaatst. Buiten dit gebied mag er niet gevist worden. De stek van 

het koppel wordt aangegeven door een nummer dat door loting voorafgaand aan de 

wedstrijd is bepaald. 

7. Op de stek mogen zonder toestemming van de wedstrijdleiding geen reclame-uitingen 

als vlaggen, beachflags en banners geplaatst worden. De deelnemers dienen zich discreet 
en rustig te gedragen.  

8. Het vissen dient binnen de toegewezen ruimte plaats te vinden (ingooien, binnenhalen 

voeren en landen van de vangst). Het is verboden het wedstrijdwater te verlichten met 

fakkels en/of lampen. Wel is discrete verlichting in de tenten en bij het landen van de vis 

toegestaan. Het maken van open vuur is verboden, gaspitjes zijn wel toegestaan.  

9. Gevist dient te worden met maximaal 4 hengels per koppel. Het is toegestaan een 

onbeperkt aantal karperhengels zonder haak voorhanden te hebben. De reservehengels 
dienen verticaal op de stek te staan. 

10. Het gebruik van radiografisch bestuurbare apparatuur ( bijvoorbeeld voerboten en 

drone’s) alsmede fishfinders is verboden. Het gebruik van boten is verboden. Het voer en 

de lijnen mogen niet met worden uitgelopen, uitgezwommen en/of uitgevaren. Het vissen 

met dobbers is verboden. Het gebruik van backleads (toplood) is toegestaan. De 

wedstrijdleiding mag te allen tijde een deelnemer verzoeken de lijnen binnen te halen 
voor controle. 

11. Alleen het volgend aas/voer is toegestaan: zaden, granen, noten, boilies en pellets. 

Kunstvormen van voornoemde producten mogen eveneens als aas worden gebruikt. Alle 

mixen op basis van voornoemde producten mogen worden samengeperst tot ballen van 

maximaal 70 millimeter. Haakaas rechtstreeks op de haak is niet toegestaan. Voeren 



buiten het aan een koppel toegewezen stek is niet toegestaan. Voeren dient met mate te 

geschieden. Aan het einde van de wedstrijd mogen restanten voer en aas, evenals ander 

afval, niet in het water worden gegooid of worden achtergelaten.  

 

12. Het is toegestaan tot aan de knie in het water te gaan tijdens de voorbereidingstijd. 

Tijdens de wedstrijd alleen indien een gehaakte vis wordt binnengehaald en voor 

plaatsing van de bewaarzakken. Beoordeling gebeurt door de wedstrijdleiding.  

 

13. Na de loting geeft de wedstrijdleiding aan dat er naar de stekken gegaan kan 

worden. Na aankomst mag er direct begonnen worden met het uitpeilen van de stek.  

 

14. Signalen via de wedstrijdleiding gegeven : 

Vrijdag 17:00 uur Aanvangen met voeren.  

Vrijdag 18:00 uur Aanvang wedstrijd 

Zondag 09:45 uur Aankondiging einde wedstrijd 

Zondag 10:00 uur Einde wedstrijd Als er aan de wedstrijdleiding voor het signaal einde 

wedstrijd is gemeld dat een karper is gehaakt heeft het betreffende koppel nog tot 10:15 

uur de tijd om de karper ter weging aan te bieden.  

 

15. Er mag handmatig, met een werpschep en/of een werppijp en/of spod-c.q. 

baitrockets gevoerd worden. Het gebruik van een katapult is verboden.  

 

16. Tussen het eerste en het laatste signaal is het niet toegestaan zonder toestemming 

van de wedstrijdleiding nog materialen en/of aas/voer van en/of naar de stek te brengen 

of te halen. 

 

17. Op de stekken mogen zich alleen de deelnemers en wedstrijdleiding bevinden, 

overige personen mogen zich alleen na toestemming van de wedstrijdleiding op de stek 

bevinden.  

 

18. Elk koppel dient de beschikking te hebben over minimaal 2 bewaarzakken (minimaal 

90 x 110 cm), een schepnet (minimaal 100 cm) een (vochtige) onthaakmat (minimaal 70 

x 110 x 6 cm) en een emmer water. Er mag één karper per bewaarzak worden bewaard. 

De vangst van een karper dient zo spoedig mogelijk telefonisch te worden gemeld aan de 

wedstrijdleiding, deze komt dan zo snel mogelijk voor weging naar het koppel. Na de 

weging en het fotograferen van de gevangen karper wordt deze voorzichtig teruggezet in 

het wedstrijdwater, de wedstrijdleiding wacht tot de karper is weggezwommen. Tijdens 

de wedstrijd dienen de bewaarzakken bij gebruik volledig, zonder lood, ballast of ander 

materiaal en met drijver en touw van minimaal de diepte van het water, in het water te 

worden gehouden. Een ander systeem om een gevangen karper te bewaren is niet 

toegestaan.   

 

19. Op een teken van de wedstrijdleiding mag de karper uit het schepnet of bewaarzak 

op een gereed liggende onthaakmat worden geplaatst, de wedstrijdleiding weegt de vis 

met een door de organisatie beschikbaar gestelde weegschaal en weegzak. Het koppel 

dient te tekenen voor het gevangen gewicht, waarna de vangst onder toezicht van de 

wedstrijdleiding voorzichtig in het water dient te worden teruggezet. 

 

20. Alleen karper (cyprinus carpio carpio) kan ter weging worden aangeboden. 

 

21. De deelnemerskaart met de totale uitslag van de weging moet door het koppel voor 

akkoord worden getekend en na afloop van de wedstrijd worden ingeleverd bij de 

wedstrijdleiding. 

 

22. Deelnemers dienen de aanwijzingen van de wedstrijdleiding onmiddellijk op te 

volgen. 

 



Klassering : 

23. Alle koppels worden per sector geklasseerd volgens het door hen gevangen gewicht 

met dien verstande dat het koppel met het hoogste gevangen gewicht nummer 1 

verkrijgt enz. Indien blijkt dat meer koppels in de sector eenzelfde vangstgewicht 

hebben, krijgt voor het klassement het koppel dat de meeste karpers heeft gevangen 

een hogere klassering. 

 

24.De nummers één uit elke sector vormen de nummers één twee en drie enz. in de 

einduitslag, aflopend gevolgd door de nummers twee uit elke sector. 

 

Sancties : 

25. Een gele kaart kan tijdens de wedstrijd alleen worden uitgereikt door de 

wedstrijdleiding. Koppels die een eerste gele kaart ontvangen worden twee plaatsen 

teruggezet in het eindklassement. koppels die een tweede gele kaart worden 

gediskwalificeerd en moeten direct hun stek en de wedstrijd verlaten. Diskwalificatie 

betekent dat men niet wordt opgenomen in het eindklassement. 

 

Overig : 

26. Ieder koppel en de wedstrijdleiding, wordt geacht het wedstrijdreglement te kennen 

en stipt na te leven.  

 

27. Er mag tot uiterlijk 1 week voor aanvang van de wedstrijd van deelname worden 

afgezien. Deelnemers dienen zelf voor een vervangend koppel te zorgen. Er wordt geen 

inschrijfgeld gerestitueerd.  

 

28. Voor de deelnemers aan de wedstrijden gelden alle vigerende wettelijke regelingen, 

tenzij hierop door Sportvisserij Zuidwest Nederland een ontheffing is verkregen die door 

Sportvisserij Zuidwest Nederland voorafgaand aan de wedstrijd digitaal of schriftelijk 

naar alle koppels is gecommuniceerd.  

 

29. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de wedstrijdleiding en in 

laatste instantie het bestuur van Sportvisserij Zuidwest Nederland 

 

30. Maak er een mooie wedstrijd van ! 

 

 

 

 


