
Bootkoppelwedstrijd (vrije hengelkeuze) 
 
1. De koppels worden gevormd door eigen keuze. 
2. De wedstrijdcommissie bepaald waar er gevist zal worden. 
3. Het wedstrijdkoppel verkrijgt de visplaats door loting waarbij de wedstrijdleiding 

aangeeft waar nummer 1 is. Er worden nummers uitgelegd of indien dit niet het 
geval is dient men een onderlinge afstand van 50 meter vanaf nr 1 aan te 
houden. 

4. Men mag zich niet meer verplaatsen als de visstek is ingenomen. 
5. De boten zonder motor worden verdeeld over de boten met motor. 
6. Er wordt door de wedstrijdleiding het sein tot vertrek gegeven, indien men zich 

hier niet aan houdt zal de desbetreffende boot uit de wedstrijd genomen worden. 
De wedstrijdleiding is zich bewust dat dit een zware sanctie is, maar gezien de 
historie is de wedstrijdleiding genoodzaakt zulke maatregelen te treffen. De 
wedstrijdleiding vraagt begrip voor deze regel. 

7. Aas en voer zijn vrij, met uitzondering van “verse de vase”, kunstmatig gekleurde 
maden en kunstmatig gekleurd voer. . 

8. Tijdens deze wedstrijden mag snoek, snoekbaars en paling niet ter weging 
worden aangeboden. Baars is wel toegestaan (tijdens de periode van 1 april t/m 
31 mei verboden). 

9. De maximale hengellengte voor de vaste hengel is vrij. 
10. Na afloop van de wedstrijd wordt de gevangen vis ter weging aangeboden door 

de hengelaar(s) wanneer de wedstrijdleiding langszij komt. De hengelaar 
overtuigt zich terplaatse dat de weging correct wordt uitgevoerd en dient protest 
direct kenbaar te maken. Protesten worden later, aangaande de weging, niet 
meer gehonoreerd. 

11. Gedragingen welke indruisen tegen het sportieve karakter van de wedstrijd of 
overtreding van enig artikel uit dit reglement of zich niet houden aan de 
aanwijzingen van de wedstrijdleiding / controleurs zal uitsluiting tot gevolg 
hebben, tenzij de wedstrijdcommissie anders beslist. 

12. De vangsten van het bootkoppel worden samengevoegd.                                     
Er wordt in 2 sectoren gevist. De winnaars krijgen 1 punt enz. Het koppel met het 
laagste aantal punten wint de competitie Bij gelijk aantal punten, beslist het 
gewicht.                                                                                                           
Wanneer men alleen in een boot zit, zal het gewogen gewicht met 1.5 
vermenigvuldigd worden. Er kan echter maar een boot zijn met 1 persoon erin, bij 
meerdere boten met 1 persoon vervalt deze regel                                               
Let op !!! 2 boten met 1 persoon kunnen nooit een koppel vormen 

13. Als men als koppel een wedstrijd mist zal men het maximale aantal punten van 
deze wedstrijd + 1 krijgen. 

14. Punten waarin dit reglement niet voorziet, beslist de wedstrijdleiding. 


