
H.S.V De Edelkarper en H.S.V. De Streyenvissers 
 

Bergse Hengelsport Kombinatie Wedstrijdreglement ZOUT 2023 

1. De vak indeling wordt bepaald in drie vakken, te weten het aantal deelnemers delen door 3.  
2. Het is verboden een uur voor aanvang van de wedstrijd op het uitgezette parcours te vissen.  
3. De deelnemers dienen vanaf het door hun gelote plaats nummer en vanaf de verharde glooiing c.q. de 

waterlijn te vissen. ( paraplu mag op het gras geplaatst worden) Er mag niet gevist worden vanaf 
pieren, dammen en golfbrekers. De pendulumworp is verboden. 

4. De keuze van hengel, lood en onderlijn zijn vrij. Men mag met ten hoogste 3 haken vissen en de 
andere deelnemers niet hinderen. Afdrijvend lood, lijnen en onderlijnen zijn niet toegestaan. 

5. Bij aanvang van de wedstrijd mag de deelnemer geen vis in zijn/haar bezit hebben.  
6. Alle aas is vrij, met uitzondering van (zachte) Krab. Bij overtreding volgt diskwalificatie en indien in 

korpsverband wordt gevist tevens uitsluiting van het korps.  
7. Het ter beschikking hebben van 1 of meer reserve hengels is toegestaan, mits niet voorzien van een 

beaasde onderlijn. Een beaasde reserveonderlijn is toegestaan, mits niet gemonteerd aan een hengel. 
8. Alleen vis gevangen door de deelnemer met eigen materiaal telt, elke andere combinatie van vis 

vangen is niet toegestaan.  
9. Elke deelnemer dient de gevangen vis zodanig te behandelen dat er geen verminking of anderszins 

schadelijke handelingen voor de vis ontstaan. Op het ter meting aanbieden van verminkte en of dode 
vis volgt automatisch uitsluiting van verdere deelname.  

10. De gevangen vis moet z.s.m. door de deelnemer persoonlijk ter meting aan de controleur worden 
aangeboden. De controleur zet de gevangen vis na meting terug in het water. Een controleur mag vis 
die aan de maat is meenemen. Hij/zij dient de vis dan eerst te doden.  

11. De vis gevangen aan afgegooide en daarna opgedraaide lijnen telt niet mee en mag dus niet ter 
meting worden aangeboden.  

12. Er wordt gevist op centimeters. Iedere gevangen vis wordt gemeten, waarbij de lengte op hele 
centimeters naar boven wordt afgerond.  

13. Bij het vangen van een vis die gelijktijdig gehaakt is door twee of meer deelnemers, telt de vis voor die 
deelnemer wiens haak in de bek van de vis zit.  

14. Bij geschillen tussen (hoofd)controleur en deelnemer beslist de wedstrijdleiding/jury.  
15. Er wordt gevist tussen het beginsignaal (hoorn/vlag) en het eindsignaal. (hoorn/vlag) Tijdens het 

klinken of zien van het eindsignaal moet meteen worden ingehaald. De gehaakte vis telt nog mee.  
16. De prijsverdeling is als volgt, de winnaars van het vak bepalen de uitslag. Prijzen dienen persoonlijk 

door de deelnemer te worden afgehaald. (geen ereprijzen) Kampioen van Bergen op Zoom kan alleen 
die deelnemer worden die inwoner is van de Gemeente Bergen op Zoom, of lid is van een bij de 
Bergse Hengelsport Kombinatie aangesloten vereniging. Per categorie, individueel, 1e Dame, 1e Jeugd, 
1e 55+ is er maar eenmaal een ereprijs te winnen.  

17. Bij deelnemers die een gelijk aantal centimeters hebben, wordt de plaats volgorde bepaald door: 1e 
het aantal gevangen vissen, 2e de grootste vis en 3e d.m.v. loting door de wedstrijdleiding.  

18. In alle gevallen waar dit wedstrijdreglement niet in voorziet, beslist de wedstrijdleiding.  
19. Een ieder wordt geacht zijn/haar afval op te ruimen. Bij het achterlaten van afval volgt automatisch 

diskwalificatie.  
20. Eventuele reclames tegen de uitslag kunnen tot een kwartier na het verschijnen van de uitslag 

ingediend worden bij de wedstrijdleiding.  
21. Iedere deelnemer wordt geacht met dit reglement op de hoogte te zijn. 22. De Bergse Hengelsport 

Kombinatie stelt zich op generlei wijze aansprakelijk voor diefstal, ongevallen en beschadigingen o.i.d. 
voor, tijdens of na de wedstrijd. De schade is dientengevolge voor de deelnemers. 

 


