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Reglement Zeehengel wedstrijden Z.H.V. De Vogel 
 
1. Aan de wedstrijden kan alleen worden deelgenomen door de leden onder hun eigen                     
    naam. 
 
2. Elke deelnemer dient zich minimaal 45 minuten voor aanvang van de wedstrijd 
    in te laten schrijven. De plaatsen op het parcours worden bij loting vastgesteld. 
 
3. Er wordt gevist in twee categorieën, te weten één met vrij aas en één met zeepieren. 
 
4. Men mag alleen vissen met één werphengel voorzien van een onderlijn met ten 
    hoogste drie haken. Het vissen met een dobber is niet toegestaan. 
 
5. Het bij zich hebben van een gereed gemaakte reserve hengel is in zoverre toegestaan, 
    dat de molen erop mag zitten maar de lijn mag niet door de geleideogen zijn gehaald. 
    Het is toegestaan om meerdere beaasde onderlijnen gereed te hebben liggen. 
                                 
6. Een deelnemer mag gedurende 15 minuten voor aanvang van de wedstrijd zijn lijn  
    niet in de zee werpen. Na het eindsignaal van de wedstrijd moet elke deelnemer 
    zijn lijn onmiddellijk binnen halen. Alsdan aangehaakte vis telt nog mee. 
 
7. Er mag door de “vrij aas” vissers gevist worden met alle soorten aas, behalve kunstaas.      
    Door de “zeepieren” vissers mag uitsluitend met zeepieren worden gevist; géén tappen en/of    
    geelstaarten. Het gebruik en/of voorhanden hebben van reuk- of smaakstoffen is bij beide  
    categorieën verboden. 
 
8. De deelnemer moet dusdanig ankeren dat medevissers niet gehinderd worden. 
 
9. De deelnemer is verplicht een emmer of waterreservoir bij zich te hebben om de gevangen  
    vis in te bewaren tot het moment van meting.  
 

10. Er wordt gevist om het hoogste aantal centimeters.  
 

11. De gevangen vis moet bij eerste gelegenheid en onbeschadigd aan de controleur aangeboden 
      worden. Deze meet en registreert de vis op de wedstrijdkaart. Ondermaatse vis wordt na  
      meting in het water teruggezet. De controleur beslist of bovenmaatse vis wordt meegenomen   
      of teruggezet. Paling wordt gemeten en ALTIJD onmiddellijk daarna weer teruggezet. 

Tot 1 juli MOET elke gevangen zeebaars, ook boven de wettelijke maat van 42 cm, na meting 
direct worden teruggezet. Vanaf 1 juli tot 31 december mag 1 zeebaars groter dan 42cm 
worden meegenomen door de controleur.  

 
12. Gevangen vis dient weidelijk te worden behandeld om zo onbeschadigd mogelijk te kunnen  

    worden teruggezet. Vis die verminkt is, om zodoende meer cm’s te kunnen krijgen wordt niet  
    gemeten; in voorkomend geval wordt de deelnemer gediskwalificeerd voor de wedstrijd. 

 
13. Aangehaakte dode vis evenals vis welke niet met eigen tuig gevangen is, telt niet mee 
      voor de uitslag. 
 
14. Vissen kleiner dan 10 cm worden gewaardeerd met 1 punt; vissen vanaf 10 cm worden   

    gewaardeerd met een punt per aangevangen cm (=afronden naar boven).  
       9,9 cm = 1 punt,   10 cm = 10 punten,    10,1 cm = 11 punten 
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15. Alleen vissen die door de controleur op de kaart zijn aangegeven tellen mee voor 
      het klassement. De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor een juiste registratie op de   
      wedstrijdkaart. 
 
16. Gevangen vis die op de lijst van beschermde dieren staat vermeld dient onmiddellijk in  
      hetzelfde water te worden teruggezet en zal niet worden gemeten. 

    Gevangen paling, zeebaars en zeeforel worden (zolang de wet dit toelaat) gemeten en tellen    
    derhalve mee voor de uitslag. Het na meting bij zich houden van paling en zeeforel, of in de   
    gesloten tijd zeebaars of boven de baglimit van 1 stuks bovenmaats is een economisch  
    vergrijp en voor risico en rekening van de deelnemer. 

       
17. Het is toegestaan dat voor hen die het inwerpen niet machtig zijn,(bijv. invaliden, ouderen   
      of kinderen) de buurman inwerpt. Het inhalen van de lijn dient te allen tijde door de   
      deelnemer zelf te worden gedaan.  
       
18. De dagwinnaars in beide categorieën krijgen 100 klassementspunten, de tweede 99 en zo   

    verder. Deelnemers zonder vangst krijgen 1 klassementspunt minder dan de laatste visser   
    met vis in die betreffende categorie. Voor het clubkampioenschap worden de resultaten van  

      de beste 7  wedstrijden bij elkaar opgeteld.  
      Diegene die het hoogst aantal punten in zijn categorie heeft behaald is clubkampioen.  

    Zijn er meerdere deelnemers met hetzelfde aantal punten dan is diegene kampioen die de       
    meeste vissen heeft gevangen. Is ook dit gelijk dan wordt gekeken naar de totale lengte.  
    Is ook dit gelijk dan wordt gekeken naar de grootste vis. Is ook dit gelijk dan wordt het  

      kampioenschap door loting bepaald.  
 
19. Inwerpen dient te geschieden vanaf het droge. Het inwerpen vanaf kribben en dammen 
      is verboden. Men mag zich tijdens een wedstrijd van Z.H.V. De Vogel dan ook niet 
      in het water begeven. 
 
20. Wanneer één vis gevangen wordt door  2 deelnemers telt deze vis voor beide vissers mits 
      beide haken in de bek zitten. Zit de haak van één van beide vissers niet in de bek maar 
      bijvoorbeeld in de rug van de vis gehaakt, dan telt de vis voor deze laatste persoon niet.  
  
21. Het niet nakomen en/of overtreden van dit reglement, vervalsing, het voorhanden hebben 
      en/of gebruiken van reuk en/of smaakstoffen in of aan het aas leidt tot diskwalificatie en/of           
      royement. 
 
22. In alle gevallen waar dit reglement niet in voorziet wordt door het bestuur zonder beroep 
      beslist. 
 
23. Een ieder die aan een wedstrijd van Z.H.V. De Vogel deelneemt, wordt geacht dit  
      reglement te kennen en na te komen. 
 
24. Men dient er voor te zorgen dat men op het wedstrijd parcours geen afval achterlaat 
      en het gras van de zeedijk zoveel mogelijk spaart. 
 
25. Het bestuur kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor diefstal, 
      ongevallen , letsel, beschadigingen enz. 
 
 
                                                                                          Bestuur Z.H.V. de Vogel. 
 


