Algemeen wedstrijdreglement zomer- en ouderencompetitie 2022
1.

In alles waarin dit reglement niet voorziet beslist de wedstrijdcommissie.

2.

Overtreding van het wedstrijdreglement heeft uitsluiting van de wedstrijd tot
gevolg.

3.

In alle wedstrijden wordt gevist op gewicht, voor het klassement geldt een
puntensysteem. Alle vis telt, uitgezonderd snoek, snoekbaars en paling.

4.

Het puntenklassement wordt als volgt samengesteld: de dagwinnaar (= degene
met het hoogste gewicht per wedstrijd) krijgt 1 punt, nummer twee 2 punten,
drie 3 punten, enz. Wordt bijvoorbeeld vanaf de zevende plaats niets meer
gevangen, dan krijgen alle (aanwezige) deelnemers met ‘0 gram’ 7 punten. De
wegblijvers krijgen in dit geval het maximum aantal punten (= aantal deelnemers
competitie). Nummers drie en vier hebben hetzelfde vangstgewicht, beide 3
punten; nummer vijf krijgt dan 5 punten. Kampioen wordt degene met het
minste aantal punten , na aftrek van de punten van de 5 slechtste wedstrijden.
Bij een gelijk aantal punten is het hoogste gewicht (over alle wedstrijden)
beslissend. Hij die op één na het minste aantal punten heeft wordt nummer 2,
enz.

5.

Er wordt gevist op nummer. Ieder dient op zijn plaats te vissen welke door loting
is verkregen. Kop- en staartnummers worden verloot onder diegene die nog geen
kop of staart hebben gezeten.

6.

Bij het uitzetten zal de afstand tussen de kantnummers minimaal 15 meter zijn.

7.

Optuigen en peilen voor de wedstrijd is toegestaan.

8.

Voor elke wedstrijd is een begin en een eindsignaal.

9.

De eerste 3 minuten van de wedstrijd mag zwaar worden gevoerd. Daarna alleen
maar licht bijvoeren (met één hand uit los voer), tenzij voor aanvang van de
wedstrijd anders wordt aangegeven. Voeren met een tweede hengel
(bijvoorbeeld de feeder) mag, als daar géén haak aan zit! Zie ook punt 10.
Het zogenaamde ‘cuppen’ met de vaste hengel tijdens het vissen met de feeder is
toegestaan.

10. Er mag slechts met 1 hengel worden gevist, waaraan maar 1 enkelvoudige haak
mag zitten. Dit betekent dus dat er beslist géén 2e hengel-met-haak te water
mag zijn, ook niet bij het wisselen van hengel, anders treedt punt 2 van het
reglement in werking.
11. Verboden is:
· het gebruik van verse de vase, gekleurde maden en (milieuonvriendelijk)
gekleurd voer;
· het anders bewaren van vis dan in een niet metalen leefnet;
· het aannemen van hulp tijdens de wedstrijd.
12. Een alternatief water kan alleen aan de orde komen wanneer er milieuproblemen
zijn in een bepaald water en hierdoor de vangst bij voorbaat ‘nihil’ is of bij zéér
extreme (weers)omstandigheden. De beslissing ligt bij de wedstrijdleiding.
13. De samenstelling van de teams voor bijvoorbeeld regionale wedstrijden
geschiedt a.d.h.v. de uitslag van de vorige zomercompetitie. De vijf best
geklasseerde deelnemers vormen het A-team, de volgende vijf het B-team.
14. Voor de vanger van de grootste vis tijdens de zomercompetitie is er eremetaal.
Men dient de vis zelf ter meting aan te bieden.
15. De kampioen van de zomercompetitie ontvangt, naast een beker/bokaal voor de
eerste plaats, de wisselbeker. Voor de nummers twee en drie van de
zomercompetitie, evenals de eerste drie van de ouderencompetitie is er ook
eremetaal.
16. Alle prijzen – inclusief die van de herfstdag – worden op een nader te bepalen
zaterdag in december op locatie uitgereikt (dit jaar waarschijnlijk 17 dec).
17. Indien minder dan 10 deelnemers zich aanmelden voor een competitie, kan de
wedstrijdleiding besluiten de competitie te laten vervallen.

Bijzonderheden

Zomercompetitie 2022

Het inschrijfgeld bedraagt € 15.

wed

datum

viswater

bijzonderheden

De zomercompetitie bestaat uit 18 wedstrijden, die elk 4½ uur duren zonder pauze.

1

19/3

Oude Rijn

Lievaart-schaapskooi Rinus R + Gert v/d Bosch

Wedstrijd nummer 17 is naast een competitie- tevens de herfstdagwedstrijd, hieraan
kunnen dus ook andere HSW-leden deelnemen. Op de dag zelf dient de (extra) inleg van € 5
te worden voldaan.

2

26/3

Oude Rijn

futenbos-ijsbaan

xxx

3

9/4

Oude Rijn

Zwamm-Buitenkerk

xxx

Vertrektijd voor de wedstrijden is 06.00 uur vanaf het N.S. station, maar veelal wordt van
huis uit rechtstreeks naar het viswater gereden, waar men uiterlijk 06.30 uur aanwezig
moet zijn. Verandert er wat (aan deze tijden) dan wordt u van tevoren per email op de
hoogte gebracht. Neem zo nodig zelf vooraf contact op met de wedstrijdleider.

4

16/4

Amsteldrecht

vooraan sluis

xxx

5

7/5

Oude Rijn

Lievaart-schaapskooi xxx

6

14/5

Amsteldrecht

vooraan sluis

7

28/5

Gouwekanaal

kleine sluisje Breevaart xxx

De nummers 1, 2 en 3 van elke wedstrijd verdienen een evenredig deel van het inleggeld
gerelateerd aan hun vangstgewicht. Na de competitie op de dag van de prijsuitreiking (zie
pag. 1, pt 16) wordt er uitbetaald. Het totale inleggeld is hiervoor bestemd.

8

11/6

Heimanswetering

molen

xxx

9

18/6

Oude Rijn

futenbos-ijsbaan

xxx

De dertien wedstrijden met het beste resultaat tellen mee voor de eindrangschikking en
kampioen wordt degene die over deze wedstrijden het minste aantal punten heeft. De eerste
drie van het eindklassement krijgen eremetaal.

10

2/7

Oude Rijn

Zwamm-Buitenkerk

xxx

11

16/7

Amsteldrecht

vooraan sluis

xxx

Op deze competitie zijn alle punten van het algemene wedstrijdreglement van toepassing
(zie pag. 1 hierboven).

12

30/7

Gouwekanaal

kleine sluisje

xxx

13

20/8

Heimanswetering

molen

xxx

14

27/8

Amstel

Nes-Zwarte Kat

xxx

15

17/9

Oude Rijn

futenbos/ijsbaan

xxx

16

1/10

Breevaart - Reeuwijk

Steigers

xxx

17

8/10

Oude Rijn

Buitenkerk/Herfstdag xxx

18

22/10

Oude Rijn

Molenbrug-Fort

Het beginsignaal wordt gegeven 50 minuten na loting van de kantnummers en er wordt
volgens een puntensysteem gevist (zie pag. 1, pt 4 v/h algemene reglement).

‘Instructie uitzetten’, het aangewezen koppel (kolom uitzetten wordt later ingevuld):
 krijgt bij vorige wedstrijd tas met nummers, vlaggen en instructie mee
 zorgt vroegtijdig (05.30 uiterlijk 05.45u) op parcours aanwezig te zijn
 plaatst een vlag aan het begin en aan het eind v/h parcours
 past het parcours uit en zet om de 25 normale passen/stappen (ca. 17m) een nummertje in
de grond zo dicht mogelijk bij het water
 plaatst aan de Amsteldrecht om de twee bomen een nummertje
 bewaakt het parcours en overlegt de vereiste vergunning in geval van complicaties
 overhandigt de tas met nummers etc. na afloop weer aan het volgende koppel

uitzetten

xxx

xxx

Alternatief water, komt aan de orde als voor die wedstrijd moet worden uitgeweken.

Bijzonderheden Ouderencompetitie

Wedstrijdrooster Ouderencompetitie 2022

Het inschrijfgeld bedraagt € 18, te voldoen bij de eerste wedstrijd. De competitie
bestaat uit 18 wedstrijden waarin de hengelsoort vrij is. Er wordt volgens een
puntensysteem gevist (zie pag. 1, pt 4 v/h algemene reglement).

wed

datum

viswater

bijzonderheden

uitzetten

1

16/3

Oude Rijn *)

Zwamm-Buitenkerk

Ja

Net als bij de zomercompetitie wordt ook hier veelal rechtstreeks van uit huis naar het
viswater gereden. Hier dient men uiterlijk 07.00 uur aanwezig te zijn, tenzij anders
(wordt) aangegeven. Bij aankomst aan het water wordt er geloot. 50 min. daarna
wordt het beginsignaal gegeven en halverwege de wedstrijd (ca. 11.00 u) wordt een
kwartier pauze ingelast. In dit kwartier géén hengels in het water en géén voer
brengen. Het eindsignaal voor alle wedstrijden is 14.00 uur.

2

30/3

Heimanswetering *)

molen

Ja

3

13/4

Breevaart-Rew *)

steigers

Ja

4

27/4

Oude Rijn

Nieuwerbrug/Lievaart

5

11/5

Amsteldrecht *)

vooraan sluis

6

25/5

Oude Rijn *)

Witte hek Buitenkerk Ja

7

8/6

Oude Rijn *)

Futenbos-ijsbaan

Ja

8

15/6

Gouwekanaal

9

29/6

Amsteldrecht *)

nieuwe kwekerij

Ja

10

13/7

Ringvaart-Leim/OudeW Amsteldr/nieuwe kwek

11

27/7

Heimanswetering *)

molen

Ja

12

10/8

Amsteldrecht *)

vooraan sluis

Ja

13

24/8

Oude Rijn/witte hek *)

Gouwekanaal

Ja

14

7/9

Heimanswetering *)

molen

Ja

15

21/9

Oude Rijn *)

futenbos-ijsbaan

Ja

16

5/10

Amsteldrecht *)

vooraan sluis

Ja

17

19/10

Oude Rijn

Zwamm-Buitenkerk

18

2/11

Oude Rijn

Molenbrug-Fort

Vier geldprijsjes bij iedere wedstrijd, voor de nummers 1, 2 en 3 en een extra prijs
voor degene die op de van tevoren getrokken plaats eindigt (geen 1, 2 of 3). Prijs of
prijzen gaan door naar de volgende wedstrijd als er niets wordt gevangen. De dertien
wedstrijden met het beste resultaat tellen mee voor de eindrangschikking en kampioen
wordt degene die over deze wedstrijden het minste aantal punten heeft. De eerste drie
van het eindklassement krijgen eremetaal.
Zo veel als mogelijk wordt in de in het verleden door de ouderengroep aangegeven en
vastgestelde wateren gevist. Zijn de omstandigheden voor bevissing ongeschikt, dan
wordt een ander water aangewezen. De beslissing hiervoor ligt bij de
wedstrijdleiding. Op deze competitie is verder ook het algemene wedstrijdreglement
op pag. 1 van toepassing, met uitzondering van de punten 13 en 14.

Ja

Data bijzondere wedstrijden
23/4
4/6
6/8
10/9
8/10
9+16/10
3/12

Regiowedstrijd HSW
Driekamp Mo/Wa/Ze
Onderlinge koppelwedstr
Ring Zevenhuizen
Herfstdag (=comp.wed.17)
Najaarswedstrijden Kooij
Sint Nicolaas wedstrijd

Oude Rijn
Amsteldrecht
Amstel Nes-Uith
Amsteldrecht
Oude Rijn Buitk
Oude Rijn
Oude Rijn futenbos

€ 12,50
€5
€5
€ 10
€5
€ 15
€5

Onderlinge wedstrijd tussen HSW en ‘Beregezellig’
HSW en visclub ‘Beregezellig’ hebben de onderlinge wedstrijd gepland op woensdag
18 mei. Deze vriendenclub uit Nootdorp neemt dit jaar de organisatie op zich. De
details volgen z.s.m.

Alternatief water, komt aan de orde als voor die wedstrijd moet worden uitgeweken .
*) Op voorgaande wedstrijd afspreken wie er gaat uitzetten.

