
Wedstrijdreglement Strandvissen HWSV 

 
• Men dient op tijd aanwezig te zijn. 

• Het inschrijfgeld per wedstrijd is €5 (incl. €2 bijdrage kanjerpot) en 

dient door de deelnemer bij inschrijving ter plaatse betaald te worden 
(alleen van toepassing voor de winter competitie) 

• Naast het inschrijfgeld wordt er ook gevist voor een kanjerpot. 
Diegene met de grootste vis wint deze kanjerpot 

• Voor de aanvang van de wedstrijd mogen de deelnemers geen vis in bezit 
hebben 

• Er wordt gevist met één hengel 

• Er mag een tweede hengel worden opgetuigd, echter een onderlijn mag 

hier niet aan bevestigd zijn 
• Het aas is vrij met uitzondering van zachte krab. Geur- en smaakstoffen 

zijn toegestaan 
• Er mag gevist worden met onderlijnen van maximaal drie haken, geaasde 

reserve onderlijnen zijn toegestaan 
• Het waden tot kniehoogte is toegestaan mits dit verantwoord is met 

stroming en golf hoogte 
• Het pendule werpen is verboden, dit om gevaarlijke situaties te 

voorkomen. 
• De lengte van de vis wordt gemeten van snuit naar staarteinde en word 

afgerond naar boven b.v. 11,1 = 12 13,4 = 14 enz. Vissen onder de 10 cm 

worden niet geteld 
• Het meten van de vis dient altijd door minimaal 2 personen te gebeuren, 

de vis dient altijd door een ander gemeten te worden 
• Alleen de vis gevangen aan de eigen uitrusting telt 

• Paling, zeeforel, fint, elft en zalm moet men na vangst direct meten om 
daarna in het zelfde water terug zetten, dit vanwege het verboden bezit 

• De puntentelling is als volgt; 1e plaats 100 punten, 2e plaats 98 punten, 3e
 

plaats 96 punten enzovoort, bij nul vissen geldt 4 punten minder dan de 
laatste met vis. Bij gelijk aantal cm telt eerst het aantal, daarna de 

grootste vis 
• Betreden en meerijden op de kar is geheel op eigen risico, ook het bestuur 

kan niet aansprakelijk worden gesteld 

• De Hoekse Watersport Vereniging heeft geen verantwoordelijkheid voor 
schade die aan spullen van een deelnemer ontstaan ,voor, tijdens of na 

een wedstrijd, of welke schade dan ook. Meedoen is op eigen risico 
• Protesten dienen na einde wedstrijd onmiddellijk bij de strandviscommissie 

te worden ingediend. Uitspraak van de commissie is bindend 
• Bij slecht weer beslist de commissie over het al dan niet doorgaan, bij een 

weersverslechtering kan de wedstrijd worden gestaakt, bij onweer wordt 

de wedstrijd gestaakt, de gevangen vis op het moment van staken telt als 
uitslag 

• Waar dit wedstrijdreglement niet in voorziet beslist de commissie 

• Een ieder dient er op te zien dat de vislocatie zo schoon mogelijk wordt 
achtergelaten 

• De statuten en het huishoudelijk reglement van de HWSV zijn van 
toepassing 

 

De Strandviscommissie HWSV. 
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