
Club regelement h.s.v de schelde 

 

1 er mag worden gevist met een hengel met een onderlijn waarvan deze is voorzien van maximaal drie 

eentandige haken en van een lood  

(mag dus rol lood zijn maar je mag hiermee niemand hinderen) 
 

2 een reserve hengel is toegestaan mits op voorhand niet ingespannen 

 

3 gereedgemaakte onderlijnen zijn wel toegestaan 

 

4 het inwerpen doormiddel  van pendule worp is verboden 

 

5 alle aassoorten zijn toegestaan behalve kunstaas 

 

6 er wordt gevist op centimeters,vanaf tien centimeter telt deze mee voor de uitslag. 

Hiervoor een punt per centimeter.voor bovenmaatse vis wordt geen bonus punten uitgedeeld. 

 

7 Het is verplicht een emmer bij zich te hebben waar tenminste vijf liter water in kan om de gevangen vis in 

te bewaren totdat de controleur is geweest. 

 

8 een vis die niet gevangen is met de haak in de bek telt niet mee voor het klassement. 

 

9 het vissen en beaazen moet door de visser zelf worden uitgevoerd (behalve jeugd lid) 

 

10 het is ten strengste verboden afval achter te laten op het parcours. 

 

11 indien men bovenmaatse vis wil meenemen die gevangen is zal deze van een merkteken moeten zijn 

voorzien door de controleur. 

 

12 diegene die een gevangen vis verminkt om een zo grotere maat te verkrijgen zal worden 

gediskwalificeerd 

 

13 inschrijven wordt gedaan in het clublokaal en vangt aan zoals op het wedstrijdschema staat gepland hier 

worden de pleknummers geloot. 

 

14 contributie moet worden betaald tijdens de eerste wedstrijd dat een deelnemer mee vist. 

Kan dus ook half het seizoen zijn. 

 

15 het bestuur stelt zich op generlei wijze aansprakelijk voor diefstal,vernieling,ongevallen ect. 

 

16 diegene die niet aanwezig kan zijn tijdens de prijsuitreiking dient dit bij het inschrijven bekent te maken 

aan bestuur. 

 

17 De prijsuitreiking zal ongeveer een uur na de wedstrijd plaats vinden in het clublokaal. 

 

18 over de beslissing van de controleur valt niet te discuseren. 

 

19 daar waar dit regelement niet in voorziet beslist het bestuur in hoogste instantie  

 

 


