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Wedstrijdreglement 
 

Visclub de Liemers 
 

 
1. Deelnemers moeten lid zijn van Visclub de Liemers. 

 
2. Deelnemers dienen zich, ook tijdens onze wedstrijden, te houden aan de Visserijwet 

en -regels verbonden aan de Vispas. Bijv. vereiste visdocumenten, maar ook op het 
gebeid van gesloten tijd, aas- en vissoorten, minimummaten en beschermde vissen. 

 
3. Er dient gevist te worden met één hengel, met of zonder opwindmechanisme, 

voorzien van één enkele haak. 
 

4. Tijdens de wedstrijd mogen er meerdere hengels opgetuigd zijn, maar er mag slechts 
met één hengel worden gevist. 

 
5. De visvlonder of -kist mag niet met de achterpoten in het water staan. 

 
6. Wettelijk levend aas en kunstaas is toegestaan, met uitzondering van muggenlarven 

en gekleurde maden.  
 

7. Aanmelden voor een wedstrijd is ook inleggeld betalen. Het totale inleggeld voor de 
wedstrijden waaraan een lid mee wil doen dient vooraf per bankoverschrijving 
voldaan te worden op rekening NL07 RABO 0315 0132 49 t.n.v. Visclub de Liemers 
o.v.v. de wedstrijden waaraan deel genomen gaat worden.  

 
8. Loting vindt online plaats 1 dag voor de wedstrijd. De loting wordt op film 

vastgelegd. Deze wordt, samen met de lotingslijst, rond 17.00 uur via Whatsapp aan 
de deelnemers gezonden. Zij die ervoor kiezen geen gebruik te maken van Whatsapp 
of hier niet over beschikken, dienen zelf bij de wedstrijdcommissie navraag te doen 
naar hun steknummer. 

 
9. Voor moeilijk ter been zijnde mensen kan geloot worden uit de nummers vooraan in 

het parcours. Dit zijn het aantal moeilijk ter been zijnde mensen dat deelneemt aan de 
competitie of wedstrijd plus 1. 

 
10. Bij aanvangssignaal is zwaar voeren vijf minuten toegestaan, daarna alleen licht 

bijvoeren. Met licht bijvoeren wordt bedoeld een balletje voer dat men met 1 hand in 
1 beweging uit een emmer voer kan vormen. 

 
11. Bij het laatste signaal dient iedereen direct te stoppen met vissen, vissen die op dat 

moment al zijn gehaakt mogen nog worden binnengehaald en tellen mee. 
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12. Men dient de vis te bewaren in een leefnet, het leefnet mag niet eerder uit het water 
worden gehaald dan op verzoek van de weegploeg. 

 
13. Alleen levende vis wordt gewogen. 

 
14. Er wordt  gevist op gewicht, alle vissen tellen mee, met uitzondering van paling, 

snoek, snoekbaars, meerval en donderpadden en vissen waarvoor een gesloten tijd 
geldt. 

 
15. Aan het einde van het seizoen wordt per soort wedstrijd een eindklassement 

opgemaakt. Alle avond-, beker-, karperwedstrijden en kanaalcup elk 1 afschrijver, 
stroom 2 afschrijvers. 

 
16. Men dient de oever schoon achter te laten.                                                                                                       

 
17. De vereniging neemt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade aan personen of 

materialen welke zijn ontstaan voor, tijdens of na de wedstrijd. 
 

18. Voor de Kanaalcup geldt, dat men alleen met de vaste hengel (maximaal 13 meter) en 
met de dobber (lood kunnen dragen) moet vissen. (voerkorf verboden) 

 
19. Voor de karperwedstrijden gelden, naast dit reglement, ook de reglementen van de 

vijvers waar gevist wordt. 
 

20. Het gebruik van een voerkatapult geschiedt op eigen verantwoording. 
 

21. Waarin dit reglement niet voorziet, beslist de wedstrijdcommissie en als laatste beslist 
het bestuur.  

 


