
 

De Walvissers Hamont V.Z.W. 

 

Adres:  Rikkaartstraat 14, 3910 Neerpelt 

 

Visvijver: ’t Lo zonder nummer, 3930 Hamont (aan de Kettingbrug) 

 

Ondernemingsnummer: BE 0413.922.358 

 

 

WEDSTRIJDREGLEMENT GROTE RING 

 

1. De gevangen vis dient altijd geschept te worden (uitz. Voorn, baars, pos) en in een emmer met voldoende water en met een 

doorsnede van minimum 40cm onthaakt te worden. Nadien dient de vis voorzichtig in het leefnet gezet te worden. 

2. Er wordt gevist op hoogste zuiver gewicht. Alle gevangen vis komt voor weging in aanmerking. 

3. Bij het vangen van een steur dient men zijn buur te verwittigen. Per gevangen steur krijgt men 2 kg. Een gevangen steur dient 

onmiddellijk teruggezet te worden (zeker niet in het leefnet). 

4. Er mogen enkel leefnetten gebruikt worden met voldoende lengte (min. 2,5 meter) en ruime opening (bv. 50 cm).  

5. Maximum 20 kg per leefnet.  Bij overschrijding van dit gewicht : 

a. Van 20 kg tot 22 kg telt er nog 20 kg voor dat leefnet. (Dus tot 21999 gr.) vanaf 22 kg is het 0 

b. Tussen de 22 kg en de 25 kg betekent 0 voor dat leefnet 

c. Boven de 25 kg betekent 0 voor de hele wedstrijd. 

d. Meer dan 1 leefnet tussen de 22 en 25 kg betekent ook 0 voor de hele wedstrijd. 

6. Leefnet dient steeds recht vooruit (loodrecht op de kant) ingegooid te worden en mag maximum 40 cm boven het water hangen. 

Indien het net blijft bovendrijven, dient het verzwaard te worden d.m.v. extra gewicht(en) aan de buitenkant van het net. 

7. Grote karpers (+/- 8 kg) dienen apart in een leefnet gezet te worden: 

a. Maximum 1 grote karper per net. 

b. Onthaakmat is verplicht te gebruiken, ook tijdens koppelwedstrijden. Iedere deelnemer moet in het bezit zijn van een 

onthaakmat.  Emmer en onthaakmat moeten duidelijk zichtbaar zijn tijdens het vissen. 

c. Groot schepnet mag gehaald of gebracht worden bij of door de buur. 

d. Jeugd, vrouwen en hulpbehoevenden mogen geholpen worden. 

8. Na de weging moeten de vissen onmiddellijk teruggezet worden in het wedstrijdwater. Het is verboden om leefnetten samen te 

voegen tijdens het wegen. 

9. Hengellengte maximum 10 meter. Hengellengte en lijnlengte samen maximum 14,5 meter.  

10. Elastiek is toegelaten, echter maximum in 3 delen. De elastiek mag in losse toestand maximum 3 meter zijn. Het gebruik 

van Pulla Bung is toegelaten.  

11. Gelieve uw buur niet te hinderen. Blijf sportief. 

12. Er mag enkel gevist worden met haken zonder weerhaak met een maximum haakmaat van 10. D.w.z. dat haakmaten vanaf 10 

zijn toegelaten (10, 12, 14, enz.). Ook weerhaken die bewerkt zijn met een tang, zijn ten strengste verboden. 

13. Overlood vissen, evenals vissen met ploplood is verboden. 

14. Bij koppelwedstrijden dient er 1 visser links en 1 visser rechts van de nummer plaats te nemen met een maximum van 1 meter 

links of rechts van de nummer. Bij een gehaakte vis mag men maximum 1 meter rond de viskist. Dit geldt ook bij het scheppen 

van een vis. 

15. Bij meerdere wedstrijden binnen een klassement mogen beide vissers van de vaste ploeg enkel en alleen  vervangen 

worden door een clublid  na goedkeuring van het bestuur.  Indien dit niet is aangevraagd wordt de ploeg uitgesloten voor 

het deelnemen van de resterende wedstrijd(en). 

16. Alle niet-vissers dienen op de bovendijk te blijven. 

17. Na eindsignaal: lijnen direct uit het water. Vissen die voor het signaal aangeslagen zijn, dienen te worden geland binnen de 15 

minuten na het eindsignaal. 

18. Men mag links of rechts schuin vissen tot maximum 3 meter vanaf je eigen visplaats.   Dit geldt ook in alle hoeken !  

Denk eraan: Gelieve uw buur niet te hinderen. Blijf sportief. 

19. Grondvoer maximum 2 kg, inclusief alle toevoegingen. Het voer dient aangemaakt te zijn en klaar voor te vissen.  

20. Deeg maximum 600 gr, inclusief alle toevoegingen. Het deeg dient aangemaakt te zijn en klaar voor te vissen. 

21. Bijvoeren mag met ongekleurde maïs, ongekleurde tarwe, ongekleurde ebly, ongekleurde hennep, chili-hennep,                        

losse witte natuurlijke maden en viskorrel zoals bij de vereniging verkrijgbaar. Al de rest is verboden. 

22. Vere de vase, casters, tubifex, (geknipte) pieren, schadelijke toevoegingen en alles wat niet vernoemd werd als toegelaten, is in 

het voer en/of deeg verboden. 



23. Aan de haak is enkel ongekleurde maïs, ongekleurde tarwe, ongekleurde ebly, ongekleurde hennep, chili-hennep, deeg, losse 

witte natuurlijke maden en pier toegelaten. Kunstaas, gekleurd aas, pellets, vere de vase, casters en alles wat niet werd vernoemd 

als toegelaten, is verboden. 

24. Maden maximum 1x 2,2 pintsdoos en 1 x 1,1 pintsdoos. 

25. Bij koppel- en triowedstrijden mag alles x 2 (Let op: bij triowedstrijden dus NIET x 3). 

26. Bij aanvang van de pauze (signaal) dient men de visplaats onmiddellijk te verlaten. 20 minuten voor aanvang van het 2de deel van 

de wedstrijd mag men terug naar de visplaats. 

27. Controleer zelf je buurmannen. Het bestuur kan niet alles zien. Alle ongeregeldheden dienen direct aan de wedstrijdleiding te 

worden gemeld. Klachten dienen ingediend te worden tijdens de wedstrijd en voor einde weging. Zo niet, zijn ze ongeldig. 

28. De eerste 4 vissers van sector A en de laatste 4 vissers van sector B moeten wegen. Indien men niet kan wegen, moet daar 

melding van gemaakt worden bij de inschrijving. Zo niet kan het bestuur een sanctie opleggen. 

29. Iedere visser dient aanwezig te zijn bij de weging en zelf zijn gewicht te controleren. 

30. Gelieve het leeggoed na de wedstrijd binnen te brengen a.u.b. Het is niet de bedoeling dat het bestuur dit na de wedstrijd ook nog 

doet. Zo niet kan het bestuur een sanctie opleggen.  

31. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur. 

32. Iedere deelnemer wordt geacht dit reglement te kennen en stipt na te leven. Controle aangaande het reglement is ten alle tijden 

mogelijk.  

33. Bij het niet-naleven van deze reglementen volgt in principe een onmiddellijke schorsing. Bij clubwedstrijden betekent dit in principe 

een 0 voor alle 4 de wedstrijden. Dit alles gebeurt in overleg met het bestuur. Zie hiervoor ook het algemeen reglement. 

34. Respecteer vis en natuur en laat uw visplaats netjes achter. Gelieve afval zoals lege blikken, plastic zakjes en kapotte lijnen mee 

te nemen en niet te laten rondslingeren. Dit kost maar een kleine moeite en zo blijft het rond en in de vijver proper. 

35. Er zijn 5 clubwedstrijden waarvan er 4 meetellen voor het eindklassement (clubkampioenschap).Slechtste wedstrijd is de afvaller. 

Bij gelijke punten telt  totaal gewicht van de 3 beste wedstrijden. 

36. Slapping (helicopter vissen) is VERBODEN. 

37. Cuppen is verboden. 
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