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• Deelnemers dienen in het bezit te zijn van een geldige Vispas, de benodigde documenten en lid zijn 
van de Karper en dienen deze bij controle te tonen. 

• Er wordt gevist op gewicht, alle vis telt mee, met uitzondering van snoek en aal.  

• Bij wedstrijden op het Twente kanaal of Oude IJssel is de hengelkeuze vrij. 

• Bij wedstrijden in De Puls, Kolk Meddo en Kloosterveld vaste stok (max. lengte 11,5 meter, incl. lijn 
max. 17 meter) De lijn dienst voorzien te zijn van een dobber, geen voerkorf en het hoofdlood mag 
niet op de bodem rusten.  

• Het lokvoer en aas zijn naar keuze, met uitzondering van “vers de vase”, rode maden en lokaas 
waaraan (schadelijke) kleurstoffen zijn toegevoegd.  

• Voeren is niet eerder toegestaan dan na het beginsignaal.  

• Bij het voeren met een voer cup op de vaste hengel is slechts één hengel toegestaan boven het 
wateroppervlak.  

• Indien men tijdens de wedstrijd de stek verder dan 10 meter verlaat mag er niet gevist worden en 
moet de hengel uit het water genomen worden.  

• De wedstrijdcommissie kan zo nodig en gewenst in de richtlijnen, aanwijzingen c.q. beperkingen met 
betrekking tot aas en lokvoer aan de deelnemers opleggen.  

• Een ieder vist op de stek die hij/zij geloot heeft (Max. 2 meter naar links of rechts). Stek nummers 
mogen niet verplaats of geruild worden. De loting vindt plaats tot uiterlijk 45 minuten voor aanvang van 
de wedstrijd. Indien u omdringende redenen niet bij de loting aanwezig kunt zijn, dient u de 
wedstrijdcommissie hiervan tijdig in kennis te stellen, zonder kennisgeving kan na de loting niet meer 
aan de wedstrijd worden deelgenomen.  

• De wedstrijdcommissie heeft de bevoegdheid om enkele plaatsen aan te wijzen voor slecht ter been 
zijnde of minder valide deelnemers. 

• Het gebruik van een leefnet (minimaal 3 meter) is verplicht, deze dient gemaakt te zijn van zacht 
materiaal.  

• Het gebruik van een schepnet is waar nodig verplicht, hulp van derden is verboden.  

• Iedere visser dient in het bezit te zijn van een onthaakmat (geld alleen voor eigen viswateren W.H.V. 
de karper) en deze te gebruiken indien nodig. 

• Na het eindsignaal dient u onmiddellijk te stoppen. Alle vis die op dat moment boven water is telt 
mee. De gevangen vis dient in levende staat te verkeren. Het leefnet moet in het water blijven tot de 
weegploeg aanwezig is.  

• Nadat de vangst is gewogen dient de vis voorzichtig in het water te worden teruggezet.  

• Aan het einde van de wedstrijd mogen restanten voer en aas niet in het water worden gegooid of 
langs het parcours worden achtergelaten op straffe van diskwalificatie.  

• Iedere poging tot bedrog of misleiding, ook als deze eerst achteraf mocht blijken, kan tot 
diskwalificatie door de wedstrijd commissie leiden.  

• In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de wedstrijdcommissie, tevens zijn ten alle 
tijden de wettelijke bepalingen van toepassing. Deelname en vissen is op eigen risico. De WHV De 
Karper is gevrijwaard voor eventuele schade welke ontstaat voor, tijdens of na de wedstrijd. De prijzen 
moeten persoonlijk worden afgehaald. In bijzondere gevallen kan in overleg met de 
wedstrijdcommissie hiervan worden afgeweken en dient voor aanvang van de wedstrijd te worden 
gemeld. 
 
Voor 2022 gelden de volgende aanvullende regels: 
 
Zomercompetitie 
Deelnemers moeten zich voor elke wedstrijd vooraf aanmelden. De kosten voor deelname zijn € 3,-. 
Aanmelden kan via de email: wedstrijden@whvdekarper.nl of via WhatsApp of telefoon onder nummer 
06 12626384. Het aantal deelnemers is beperkt tot maximaal 30. Vol is vol. Van de inschrijving 
ontvangt de deelnemer een bevestiging. Als niet vooraf is aangemeld, kan niet worden 
deelgenomen.   
Deelnemers moeten hun bijdrage – met gepast geld – bij aankomst voor de aanvang van de wedstrijd 
deponeren in een daarvoor opgestelde bus. Gezien de onzekerheid over het doorgaan van de 
wedstrijden is besloten dat niet meer voor alle wedstrijden kan worden betaald.  
De organisatie verricht zo nodig vooraf de loting. Bij aankomst krijgt de deelnemer in dat geval de 
wedstrijdkaart, waarop het steknummer vermeldt staat.  



Na afloop van de wedstrijd deponeert de deelnemer zelf de gevangen vis in het weegnet. De 
organisatie noteert het gewicht. De deelnemer plaatst vervolgens de gevangen vis terug in het water. 
De uitslag van de wedstrijd wordt aansluitend aan het water bekend gemaakt. Deelnemers en 
organisatie zorgen er voor dat iedereen de Coronamaatregelen – 1,5 m afstand – in acht neemt.  De 
prijzen zullen uitsluitend bestaan uit waardebonnen. Er zijn – voorlopig – geen vleespakketten meer. 
Een dag voor de wedstrijddag plaatst de wedstrijdleiding het bord “gereserveerd in verband met 
wedstrijd” bij het betreffende viswater. Daar waar het eigen wateren betreft wordt dit ook op de 
website geplaatst. Voor zover van toepassing plaatst de wedstrijdcommissie op de wedstrijddag zelf 
de bordjes met de steknummers. 
 
Prijzen 
De prijzen zijn – in ieder geval zolang de Coronamaatregelen in welke vorm dan ook gelden – 
uitsluitend waardebonnen van Hooked on Fishing.  
De prijzen – per vak – zijn als volgt: Winnaar € 15,-, 2e € 12,50, 3e € 10,-. 4e € 7,50,-, 5e € 7,50.  
 
 
55+Wedstrijden 
De aanpassingen gelden ook voor de 55+wedstrijden. De kosten voor deelname zijn € 3, -. Hier geldt 
echter het maximum aantal deelnemers van 20.  
De prijzen zijn daar: winnaar € 15,-, 2e € 12,50, 3e € 10,-, 4e € 7,50, 5e € 5,-. Deze blijven – zoals tot 
nu toe gebruikelijk – waardebonnen van Hooked on Fishing. Aanmelden voor deze wedstrijden kan 
via WhatsApp of telefoonnummer 0641643311 of via de privé-email van Henny Wiegerinck, t.w.: 
hennywieg@hotmail.com. Aanmelding kan van woensdag t/m maandag voorafgaande aan de 
wedstrijd.  
 
Jeugd 
Voor jeugdwedstrijden zal een passend reglement worden gemaakt.  
 
Dameswedstrijd 
De aanpassingen gelden ook voor de damesviswedstrijden. De kosten voor deelname zijn hier € 2,50. 
De prijzen zijn daar: Winnaar € 15,-, 2e € 12,50, 3e € 10,-, 4e € 7,50, 5e € 5,-. Totaal aan prijzen  € 50,-. 
Deze worden uitgekeerd in VVV-bonnen.  
 
Het bestuur heeft de aanvullingen/wijzigingen op 7 februari 2022 besproken en vastgesteld. De 
aanvullingen/wijzigingen gelden voor het jaar 2022. In de maand oktober zal de gang van zaken 
in 2022 worden geëvalueerd. Uiterlijk in de maand november wordt een beslissing genomen 
over de voorwaarden voor de komende jaren. 
 
Wedstrijdcommissie W.H.V. DE KARPER 
 
Winterswijk, februari 2022 
 
 
 

 


