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Algemeen 
Dit wedstrijdreglement is van toepassing op alle wedstrijden die namens het bestuur van de 
Algemene Utrechtse Hengelaars Vereniging (AUHV) door de wedstrijdcommissie worden 
georganiseerd. 

Op dit wedstrijdreglement zijn de Visserijwet, het reglement voor de binnenvisserij en het reglement 
minimummaten en gesloten tijden van toepassing. 

Deelnemers 

1. Aan de wedstrijden van de AUHV mogen uitsluitend personen deelnemen die in het bezit zijn van 
een geldige Vispas. 

2. Het maximale aantal deelnemers aan een wedstrijd of een competitie wordt door de 
wedstrijdleiding vastgesteld. 

3. Deelnemers aan een competitie moeten voor de hele competitie beschikbaar zijn. De 
wedstrijdleiding kan het minimale aantal te vissen wedstrijden vaststellen, alsmede de gevolgen 
van het niet voldoen aan dat aantal. 

4. Bij twee keer niet afmelden volgt uitsluiting van de competitie. 

5. Bij 50% of meer afwezigheid kan de plaats volgend jaar aan iemand op de wachtlijst worden 
gegeven.  

6. Als iemand zich terugtrekt of wordt uitgesloten kan een reserve diens plaats innemen. Die krijgt 
dan het gemiddeld aantal punten en gewicht dat tot dan door alle overige deelnemers is gevist. 

Gedragsregels 

1. De visser dient zich te allen tijde te gedragen als een goed sportman. Hij heeft respect voor de 
vissen, voor zijn omgeving en voor zijn medevissers. 

2. Voor, tijdens en na de wedstrijd mag er geen geluidsoverlast worden veroorzaakt en/of verkeer 
gehinderd worden. 

3. Er mag uitsluitend geparkeerd worden op wettelijk toegestane plaatsen. 

4. Na afloop van de wedstrijd dient de visplek en wedstrijdtraject schoon achtergelaten te worden. 

Wedstrijden 

1. Alle wedstrijden wordt er loodvrij gevist. 

2. Het gebruik van een voerkatapult is verboden. 

3. Tijdens de wedstrijd mag met één hengel worden gevist. 

4. Elke gevangen vis moet door de visser in een ruim leefnet worden bewaard, die voldoet aan de 
leefnetcode van Sportvisserij Nederland (zie Gezamenlijke lijst, blz. 8) 

Verenigingskampioenschap 

1. De wedstrijden voor het AUHV kampioenschap duren maximaal 300 minuten. 
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2. Het AUHV kampioenschap wordt gevist over 12 wedstrijden waarvan de 9 beste resultaten 
meetellen.  

3. In geval er wordt gevist in meerdere vakken, worden de vissers zoveel mogelijk in gelijke aantallen 
over de vakken verdeeld. Indien een gelijke verdeling niet mogelijk is wordt aan achtereenvolgend 
het eerste, het volgende enzovoorts een visser toegevoegd. 

Vaste stok (dobberhengel) wedstrijden: 

1. Gevist mag worden met één hengel voorzien van dobber en één enkelvoudige haak. 

2. De maximale lengte van de hengel mag 11 ½ meter zijn (verlengstukken daarbij inbegrepen). 

3. Er mag  1 (één) top set gereed liggen. 

4. De dobber moet het (lood)gewicht kunnen dragen, de haak behoort niet tot het (lood)gewicht. 

Feederwedstrijden 

1. Gevist mag worden met één feederhengel met één enkelvoudige haak. Er mag 1 (één) 
reservehengel klaarliggen. 

2. De maximale lengte van de hengel mag 4,50 meter zijn. 

3. Er mag uitsluitend met een korf worden aangevoerd, niet met de hand. 

Vrije hengel wedstrijden: 

1. De hengelkeuze is vrij, maar beperkt tot vaste stok, feeder, winkle-picker, matchhengel of  
Bolognese hengel. 

2. Tijdens de wedstrijd mag afwisselend met verschillende hengels worden gevist.(???) 

3. De bepalingen voor vaste stok- en feederwedstrijden zijn van toepassing met het verschil dat de 
lengte van de hengels dan vrij is. 

Verboden aas 

1. Vaste stok: wettelijk toegestaan aas en voer zijn vrij met uitzondering van kunstaas, vissen of 
delen van vissen, slachtproducten en vers de vase.  

2. Het voorhanden hebben en/of gebruik van gekleurde maden, poppen en lokvoeders waaraan 
(schadelijke) kleurstoffen zijn toegevoegd is niet toegestaan.  

3. Vrije hengel: Voor wedstrijden met de vrije hengel gelden dezelfde verboden als voor vaste stok 
en voor feederhengel. 

Verloop wedstrijden: 

1. Voor de aanvang van het eerste signaal mag de diepte worden gepeild en/of de afstand worden 
bepaald. 

2. Het eerste signaal geeft aan dat er (zwaar) gevoerd en gevist mag worden.  
Het tweede signaal geeft de pauze of het einde van de wedstrijd aan.  
Na de pauze mag weer (zwaar) gevoerd worden. 
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3. Tijdens de wedstrijd mag licht worden bijgevoerd, dat wil zeggen, dat bolletjes voer in één hand 
moeten passen. Het voeren bij de feedervisserij mag voortdurend plaatsvinden. 

4. Vangst die tijdens het laatste fluitsignaal boven het wateroppervlak bevindt wordt beschouwd als 
gevangen tijdens de wedstrijd. 

5. De wedstrijd dient ten alle tijden te worden uitgevist. 

Staking door weeromstandigheden en calamiteiten: 

1. Bij onweer wordt de wedstrijd gestaakt, als binnen een half uur geen weersverbetering plaatsvind 
wordt de wedstrijd definitief gestaakt. 

2. De uitslag van deze wedstrijd is reglementair indien ¾ van de wedstrijdduur is verstreken, zo niet 
dan zal deze zo mogelijk op een later tijdstip opnieuw worden gehouden. 

3. Deelnemers die zich hadden afgemeld voor de gestaakte wedstrijd kunnen deelnemen aan de 
vervangende wedstrijd. 

Wegen 

1. Alle wedstrijden worden gevist op gewicht van de gevangen vis. 

2. Wegen geschiedt over maatse vis en niet beschermde vissoorten.  

3. Aal, snoek en snoekbaars mogen niet ter weging worden aangeboden. Aal, snoek en snoekbaars 
mogen niet in het leefnet worden bewaard. 

4. Als er sprake is van gesloten tijd mogen ook winde, snoekbaars en baars (inclusief ondermaatse 
baars) niet in het leefnet worden bewaard. 

5. Na vangst van de soorten onder 2 t/m 4 dienen deze direct teruggezet te worden in het water. 

6. Het wegen wordt uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van de wedstrijdleiding. 

Puntentelling 

1. Voor de 1e  plaats 1 punt per vak per wedstrijd, voor de 2e  plaats 2 punten per vak per wedstrijd 
enz. 

2. Bij geen vangst krijgt de visser het aantal punten gelijk aan het aantal deelnemers in zijn vak van 
die wedstrijd. 

3. Bij afmelding worden 12 punten genoteerd. Deze kunnen als slechtste worden aangemerkt. 

4. Bij niet afmelden worden er 16 punten genoteerd, deze komen nimmer te vervallen. 

5. De beste 9 wedstrijden tellen mee voor het totaal aan wedstrijdpunten, de slechtste 3 tellen dus 
niet mee. 
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Vertegenwoordiging AUHV: 
 

Wedstrijdvissers of korpsen die namens de AUHV deelnemen aan selectiewedstrijden voor het 
Nederlands Kampioenschap en zich hiervoor plaatsen zijn verplicht hieraan deel te nemen. 

Onvoorzien: 

In alle gevallen waarin dit wedstrijdreglement niet voorziet beslist de wedstrijdcommissie. 

Disclaimer:  

Het bestuur van de AUHV en de wedstrijdleiding (-commissie) zijn niet verantwoordelijk voor 
ongevallen, diefstal of andere calamiteiten die zij niet zelf heeft/hebben veroorzaakt.  
De gevolgen van het niet naleven van de geldende voorschriften en/of wettelijke bepalingen is 
geheel voor rekening en verantwoording van de visser zelf 

***** 


