
 

 

Reglement roofvis koppelwedstrijd 

E.R.H.V. de Waal / Hareco Hengelsport: 

 

1. Deelnemers dienen in het bezit te zijn van: 

- Op hun naam gestelde vereiste vergunning/bescheiden (mocht een lidmaatschap van 

E.R.H.V. de Waal ontbreken kan de wedstrijdleiding deze verzorgen) 

- Deugdelijk onthakingsgereedschap en bij voorkeur gebruik van landingsnet/onthaakmat  

2. Vissen is toegestaan vanuit een bellyboot, boot of struinend/statisch vanaf de kant, 

fishfinders/dieptemeters zijn toegestaan 

3. De maximale snelheid op het Waaltje is 6 km/uur 

4. De roofviswedstrijd betreft het gehele Waaltje inclusief de Wevershoeve 

5. Vissers vanaf de kant hebben voorrang op de vissers vanuit de (belly)boot, de te vissen 

gebieden vanaf de kant zijn beperkter in grootte.  

6. Catch & Release van alle roofvis 

7. Het is toegestaan met 2 hengels per persoon te vissen voorzien van de wettelijk toegestane 

aassoorten 

8. Het aan boord hebben van levende aasvis is niet toegestaan 

9. Voorvoeren is niet toegestaan 

10. De gevangen roofvis, zijnde snoek, snoekbaars en baars tellen mee voor de totale score mits 

zij de minimum maat hebben of langer: 

- Snoek 45 cm 

- Snoekbaars 42 cm 

- Baars 22 cm 

Foto’s van eventuele bijvangsten van bv. meerval, roofblei, paling e.d. mogen ook ingestuurd 

worden maar tellen niet mee voor de totale lengte. Voor de meest bijzondere vangsten 

worden ook prijzen uitgekeerd.  

Tevens helpt het om het visbestand van het Waaltje in kaart te brengen.  

11. Vangsten worden met behulp van een meetlint (welke op de wedstrijddag verstrekt wordt) 

gemeten, hiervan wordt een duidelijke foto door ge-appt met de gehele vis zichtbaar op de 

foto. De foto dient aan de volgende voorwaarde te voldoen: 

- De vis moet duidelijk, in totale lengte en met meetlint in beeld zijn 

- De linkerflank van de vis moet op de foto staan (kop tegen aanzet meetlint) 

- De uitgereikte wedstrijdkaart (met koppelnummer) van de betreffende dag dient 

duidelijk op de foto bij de vis aanwezig te zijn 

- De foto dient voor 14:00 ingezonden te zijn, foto’s na 14:00 worden niet geaccepteerd 

 

- Tevens dient een foto met de vis in de handen ge-appt te worden 

- Op de wedstrijdkaart staat het nummer van de wedstrijdleiding waar de foto’s naar ge-

appt kunnen worden 

- Tevens dient de vangst met de lengte genoteerd te worden op de vangstkaart 

- Een gedeelte van de foto’s kunnen gebruikt worden op de website van de vereniging 

en/of op de facebook pagina van de vereniging, mocht her bezwaar tegen zijn geef dit 

aan als opmerking bij de foto’s 



 

 

12. Een vis welke gehaakt is net voor het einde van de wedstrijd telt mee, deze dient telefonisch 

bij de wedstrijdleiding gemeld te worden tijdens het aflopen van de wedstrijd (14:00) 

13. De wedstrijd wordt gevist van 08:30 tot 14:00, voor zowel de boot- als kantvissers is de 

verzamelplaats de parkeerplaats nabij de boothelling aan de Waalweg te Ridderkerk (zie 

bijlage I.). Boten mogen voor 08:30 te water worden gelaten.  

14. Er worden 5 wedstrijden gevist, waarvan er minimaal 3 gevist moeten zijn om mee te dingen 

voor de prijzen, zowel voor de koppel- als de individuele prijzen  

15. Voor koppels met meer als 3 wedstrijden tellen voor de totale lengte de 3 beste wedstrijden, 

voor de lengte per vis tellen alle wedstrijden mee 

16. De wedstrijdleiding kan bij slecht weer een wedstrijd afgelasten, eventueel kan de wedstrijd 

ingehaald worden, 22 maart is de eventuele inhaal datum 

17. De samenstelling van de koppels mag per wedstrijd anders zijn mits één van de vissers van 

het oorspronkelijke koppel deel uitmaakt van het koppel (bij bijvoorbeeld ziekte van één van 

de vissers) 

 

18. De volgende prijzen worden per koppel uitgereikt: 

• nr. 1 koppel met de grootste lengte totaal van alle roofvissen in de (beste) 3 wedstrijden 

opgeteld 

• nr. 2 koppel met de grootste lengte totaal van alle roofvissen in de (beste) 3 wedstrijden 

opgeteld 

• nr. 3 koppel met de grootste lengte totaal van alle roofvissen in de (beste) 3 wedstrijden 

opgeteld 

• Grand-slam (snoek, snoekbaars en baars) bij meerdere koppels wint het koppel met de 

grootste totale lengte van de drie grandslam vissen 

• Grootste (in lengte) gevangen snoek van alle wedstrijden  

• Grootste (lengte) gevangen snoekbaars van alle wedstrijden  

• Grootste (lengte) gevangen baars van alle wedstrijden 

• Meest bijzonder vangst (wanneer van toepassing) 

 

Bij eventuele gelijke standen in lengte bij de (totaal lengte) prijzen telt het aantal. Is dit ook gelijk dan 

beslist het lot 

Bij voldoende animo zal het prijzenpakket verder uitgebreid worden met bv. dagprijzen en 

koppelprijzen  

19. Inschrijven kan t/m zaterdag 26 oktober, de kosten bedragen € 100,00 per koppel voor de 5 

wedstrijden totaal (betalen bij inschrijving) 

20. Bij minder geviste wedstrijden blijven de kosten € 100,00 per koppel 

21. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de wedstrijdleiding 

22. De wedstrijdorganisatie, Hareco Hengelsport noch E.R.H.V. de Waal, kan aansprakelijk 

gesteld worden voor diefstal en/of enigerlei schade/letstel, welke de deelnemer(ster) 

ondervindt voor/tijdens of na de wedstrijd 

23. Na afloop van de laatste wedstrijd (01/03 of 22/03) wordt een prijsuitreiking gehouden in het 

clubgebouw van E.R.H.V. de Waal aan de Vlasstraat 10 te Ridderkerk onder het genot van 

een hapje en een drankje 


