
Reglement  Zeeuws-Vlaams  kampioenschap senioren vaste hengel  29  augustus  2015 

Organisatie  door   Hengelaarsvereniging  Ontspanning  Na  Inspanning    Terneuzen 

1. Wij verwachten van de deelnemers, dat het kampioenschap op een sportieve wijze en in een 

gemoedelijke en vriendschappelijke sfeer kan plaatsvinden. 

2. Elke deelnemer wordt geacht het reglement te kennen en na te leven. Bij overtreding kan 

uitsluiting een gevolg zijn. 

3. Aan de wedstrijd kan worden deelgenomen door leden van  15 jaar en ouder van de 

deelnemende Zeeuws-Vlaamse hengelsportverenigingen. De inleg bedraagt  €  5  per 

deelnemer en €  12,50 per vereniging. 

4. De visplaatsen worden door loting bepaald.  

5. Afhalen van de plaatsnummers door een vertegenwoordiger van de deelnemende vereniging 

op de dag van de wedstrijd vanaf 08.30 u. tot 09.30 u. in het clublokaal, het Rivierenhuis, 

IJsselstraat  3  in Terneuzen. 

6. Er wordt gevist op de Otheense kreek in Terneuzen. 

7. Aanvang wedstrijd :  11.00 u.  Einde wedstrijd :  15.00 u. 

8. Er wordt gevist met één vaste hengel, één dobber/pen, één lijn en één haak. Vissen met een 

molen of reel is niet toegestaan. Ook het gebruik van een voerkorf, of afgeleide systemen, is 

niet toegestaan aan de vaste hengel. Maximale hengellengte :  11,5  m. 

9. Het gereedhouden van reservehengels is toegestaan, mits onbeaasd en uit het water. 

10. Aas en voer naar eigen keuze. Uitgezonderd stukjes vis of dood heel visje. Rubiver is 

toegestaan. Vervolgens is het verboden met amorce of vers de vase te voeren. Vers de vase 

aan de haak is toegestaan. Het voeren en/of vissen met gekleurde maden is verboden. Enkel 

witte maden zijn in deze toegestaan. 

11. De deelnemer is verplicht om op aanvraag van de controleur, de complete hengeluitrusting 

te laten controleren. 

12. Bij gebruik van een visplateau/viskist, dienen de achterste poten op het droge te staan. 

13. Er wordt gevist op gewicht. Paling en snoek dienen onmiddellijk terug in het water gezet te 

worden; worden dus niet meegewogen. Een leefnet van voldoende lengte is verplicht. 

14. Onderlinge hulp bij het vangen van vis is niet toegestaan (behalve voor aangemelde minder 

validen). 

15. Voeren en/of vissen voor het beginsignaal is verboden. Eén keer zwaar voeren bij het 

beginsignaal en vanaf  5 min. na het beginsignaal, mag men alleen licht bijvoeren. 

Beginsignaal : voeren en vissen. Eindsignaal : stoppen met vissen. De aangeslagen vis voor 

het eindsignaal, mag tot uiterlijk  10 min. na dit signaal worden gevangen. 

16. In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de wedstrijdcommissie. Alle 

opmerkingen of klachten, die het nadelig verloop van de wedstrijd kunnen beïnvloeden, 

moeten onmiddellijk aan één van de aanwezige controleurs worden gemeld. 

17. In uitzonderlijke omstandigheden (onweer, . . .) voor of tijdens de wedstrijd, kan de 

wedstrijdcommissie beslissen, om de wedstrijd (tijdelijk) uit te stellen, te onderbreken of af 

te gelasten. 

18. Weging gebeurt direct na de wedstrijd aan het water. Bij gelijk gewicht gaat het laagste 

plaatsnummer voor. Elke visser dient na het invullen van de weegkaart, deze te controleren 

en te ondertekenen voor goedkeuring. 



19. Het verenigingsklassement wordt opgemaakt aan de hand van het totaal aantal 

klassementspunten die de vijf hoogst geëindigde deelnemers van de betreffende vereniging 

hebben behaald. 

De klassering in het individueel eindklassement bepaalt het aantal punten, dat de deelnemer 

van de desbetreffende vereniging krijgt, ongeacht het gewicht. Bij een gelijk aantal 

klassementspunten, beslist het totale vangstgewicht van de vijf hoogst geklasseerde 

deelnemers. Deelnemers die geen vis hebben gevangen, tellen niet mee voor het 

verenigingsklassement, tenzij een hsv minder dan vijf vissers met vis hebben. Deelnemers 

zonder vis, krijgen het totale aantal vissers, als klassementspunten. 

Kampioen wordt de vereniging met het laagst aantal klassementspunten. 

20. De organiserende vereniging, ONI  Terneuzen, is niet aansprakelijk  voor eventuele 

ongevallen, schades, vermissing en dit voor, tijdens of na de wedstrijd. 

21. De wedstrijdcommissie bestaat uit : Evert Gillis, Ben van den Bos en Johan Baert. 

 

Voor de weging nodigen wij vertegenwoordigers van uw vereniging uit, om de weging mee te 

lopen. Wij horen graag bij het afhalen van de plaatsnummers, wie er mee gaat. 

 

Prijsuitreiking  

 

De prijsuitreiking is voorzien rond 17.30 u. in het Rivierenhuis, IJsselstraat   3   Terneuzen. 

Prijzen in natura en wel  1  op  3. 

Indien men verhinderd is voor de prijsuitreiking, dan moet dit op voorhand gemeld worden, 

bij een bestuurslid van de eigen vereniging. Dit bestuurslid dient dit dan door te geven aan 

de organisatie, bij het afhalen van de plaatsnummers op de dag van de wedstrijd. Indien niet 

afgemeld en wel prijs, dan schuift de prijs door naar de volgende visser in het individuele 

klassement. 

 

Wedstrijdparcours : 

 

Vanaf de jachthaven Otheense kreek, na restaurant De Kreek, naar het noorden toe. 

Vervolgens in het verlengde daarvan, van de oude jachthaven tot steiger roeivereniging. 

Vervolgens ook de overzijde, in de wijk Othene, van de Otheense kreek. 

 

Als er nog vragen zijn, dan horen wij die graag van je. 

Johan Baert     Dijckmeesterweg   13    4553  PN  Philippine 

johan.baert@xs4all.nl     johan.baert@oni-terneuzen.nl    of   06 - 20966082 

 

 

Hengelaarsvereniging  ONI  Terneuzen  wenst iedereen  

veel succes bij het Zeeuws-Vlaams  kampioenschap  2015 

 

 

 


