Wedstrijdreglement
in voege op 01-01-2018
1. Het clubkampioenschap omvat 7 wedstrijden.
2. Het bestuur zal waar mogelijk en noodzakelijk, voor deze wedstrijden een
vergunning aanvragen.
3. De wedstrijddata worden aan de leden medegedeeld ter gelegenheid van de
algemene ledenvergadering.
4. Een wedstrijd duurt maximaal 5 uur en minimaal 3 uur. De start van de wedstrijd
wordt gegeven door een bestuurslid of controleur, door middel van een hoorn- of
fluitsignaal. Eens een wedstrijd gestart, kan aan de duur ervan niets meer worden
veranderd.
5. De plaatsnummers voor iedere wedstrijd worden bepaald door loting en zullen aan
de leden medegedeeld worden via post of email.
6. Er wordt gevist in 2 zones en er wordt gestreefd naar minimaal 20 meter ruimte
tussen de visplaatsen.(bij meer dan 59 leden wordt er gevist in 3 zones)
7. Een jeugdlid (- 14 jaar) zal tijdens een wedstrijd naast een familielid of begeleider
mogen vissen. Bisnummers worden gescheiden door minstens 2 plaatsen.
8. Iedere deelnemer moet zelf kunnen presteren d.w.z. beazen, inwerpen enz… Bij
het landen van een zware vis (gul, zeebaars) mag hulp geboden worden.
9. Alle deelnemers zijn VERPLICHT om hun vangst voor meting aan de controleurs
aan te bieden.
10. Het meten van de gevangen vis mag enkel gebeuren met de door het bestuur
goedgekeurde meetlatten. Alle andere meettoestellen zijn ongeldig.
11. Na meting worden de vissen zoveel mogelijk levend terug in het water gezet.
12. Een vis door twee of meer deelnemers gehaakt, is eigendom van diegene die hem
in de bek heeft gehaakt.
13. Een vis door twee of meer deelnemers in de bek gehaakt is ongeldig.
14. Vissen gevangen aan onderlijnen die niet rechtstreeks met de hengel verbonden
zijn, zijn ongeldig.
15. Het meenemen van vissen onder de wettelijke minimummaat is verboden.
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16. Indien men bovenmaatse vis wenst te behouden dan dient deze door de controleur
van een duidelijk merkteken te worden voorzien.
17. Er zal maximaal met 2 hengels gevist worden, voorzien van maximum 3 ééntandige
haken per hengel. Meertandige haken zijn verboden.
18. Het gebruik van ankerlood wordt aangeraden.
19. Alle natuurlijke aassoorten zijn toegestaan behalve krabben en zandzagers (de
zogenaamde witjes).
20. Beaasde reserve onderlijnen zijn toegelaten.
21. Reservehengels zijn toegelaten mits NIET voorzien van een gemonteerde onderlijn.
22. Is verboden :
a. Betreden van golfbrekers tijdens het inwerpen
b. Vissen met kunstaas. Een (gekleurde) kraal wordt niet als kunstaas
aanzien.
c. Het nasturen van een haaklijntje.
d. Het gebruik van een drijver of dobber.
23. Het is toegelaten om bij strandwedstrijden in het water te waden, men mag de
andere deelnemers echter niet hinderen.
24. Bij aanvang van de wedstrijd mag men geen vis in bezit hebben.
25. Een kwartier voor de aanvang van de wedstrijd mag op het parcours niet worden
gevist.
26. Tijdens de wedstrijd mag men geen verboden aassoorten in bezit hebben.
Controleurs kunnen visuitrustingen van deelnemers nazien.
27. Het verminken (o.a. breken) van vissen om zodoende een grotere lengte van de vis
te bekomen, heeft de uitsluiting tot gevolg.
28. Tien minuten voor het einde van de wedstrijd zal men 1 fluit- of hoornsignaal horen.
Op dat ogenblik mag men slechts met 1 hengel verder vissen.
29. Op het einde van de wedstrijd hoort men 2 fluit- of hoornsignalen. Alle lijnen moeten
onverwijld uit het water gehaald worden. De op dat ogenblik gevangen vis telt nog
mee.
30. De deelnemers kunnen na de wedstrijd hun wedstrijdkaart aftekenen. Indien dit niet
gebeurt is geen verhaal qua aantekeningen mogelijk.
31. De puntenverdeling van het dagklassement gebeurt volgens het systeem VFK zoals
dat in voege is bij internationale wedstrijden tellend voor het kampioenschap van
België. Er wordt dus per vissoort en per lengte van de vis, gewichtspunten toegekend.
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32. De puntenverdeling voor het clubklassement gebeurt als volgt : de 1ste van het dagklassement krijgt 125 punten, de 2de krijgt 124 punten enz … Deelname aan de
wedstrijd zonder dat men vis vangt levert 50 punten op.
33. Bij deelname aan wedstrijden tellend voor het kampioenschap van België kunnen
alle leden van PVE vzw, punten verdienen voor het clubklassement. Deze
puntenverdeling gebeurt als volgt : het best gerangschikte lid per wedstrijd krijgt
100 punten, de 2de krijgt 99 punten enz … Wie geen vis vangt krijgt geen punten.
34. Kampioen is diegene die na alle clubwedstrijden het grootste aantal punten heeft
verzameld, hiervoor tellen de uitslagen van alle clubwedstrijden min één.
35. Algemeen kampioen is diegene die op het eind van het jaar, als alle wedstrijden zijn
gevist, zowel club- als internationale wedstrijden tellend voor het kampioenschap
van België, het meest aantal punten heeft verzameld. Hiervoor tellen alle
wedstrijden.
36. Bij ex aequo van 2 of meer deelnemers na een wedstrijd dan telt het grootst aantal
vissen. Indien geen verschil dan telt de grootste vis, indien nog geen verschil dan
krijgen zij voor deze wedstrijd een gelijk aantal punten. Indien het gaat om de 1 ste
plaats dan zal indien bovenstaande regeling geen uitsluitsel geeft, het lot beslissen
naar wie de eventuele prijs of trofee gaat.
37. Bij ex aequo van 2 of meer deelnemers op het einde van het seizoen, tellen de
meest gevangen vissen. Bij gelijke punten en gelijk aantal vissen telt het meest
gewonnen wedstrijden. Indien nog geen verschil dan telt men de plaatsen van het
dagklassement van alle clubwedstrijden bij elkaar op, het kleinste getal geeft de
winnaar.
38. De minimummaat tijdens onze clubwedstrijden is deze zoals toegepast door de
VFK bij internationale wedstrijden. De controleur zal steeds afronden naar boven.
Bijvoorbeeld : 15,2 cm wordt 16 cm, 15,9 cm wordt eveneens 16 cm.
39. In navolging van het Belgisch kampioenschap kusthengelen kan er ook bij clubwedstrijden in teamverband gevist worden. Teams bestaan uit 3 personen, allen lid van
de club. Het team moet een naam dragen. Per wedstrijd worden de punten van de
twee beste teamleden samengeteld, het grootst aantal punten geeft het winnend
team. De kampioen teamvissen is het team dat op het einde van het seizoen het
meest aantal punten heeft verzameld, hiervoor tellen alle clubwedstrijden min één.
40. Het bestuur van de club kan niet aansprakelijk gesteld worden voor ongevallen,
diefstal of beschadigingen aan materiaal of voertuigen en dit zowel vóór, tijdens als
na de wedstrijd.
41. In geval van betwisting zullen de aanwezige bestuursleden beslissen.
42. De deelnemer welke tijdens een wedstrijd dit reglement niet naleeft zal voor de
betreffende wedstrijd geen punten ontvangen. Bij herhaling zal de deelnemer als
lid van Z.H.C. “De Platvis” geschorst worden voor de rest van het jaar. Leden die
fysiek geweld gebruiken tegenover andere personen (leden, controleurs, derden)
worden onmiddellijk geschorst.
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43. Reglement betreffende de vangst van zeebaars ( Europese verordening 2018)
Dus vangen , onmiddellijk in de emmer leggen( niet meer op de grond gooien ) ,
terug inwerpen , de vis onthaken en onmiddellijk meten bij de rechter gebuur ( linker
gebuur als het niet anders kan , maar altijd dezelfde gebuur ). We meten de vis juist
op zijn lengte en dit zoals vroeger door de controleurs. Door hem juist te meten
kunnen we de competitie voor de grootste vis interessant houden, in het andere
systeem zouden we veel te veel exaequo’s hebben en schiet de competitie van de
zwaarste vis zijn doel voorbij.

44. Het clubbestuur zal de VFK over alle schorsingen inlichten.
45. Sancties uitgesproken door de VFK tegen een lid van Z.H.C. “De Platvis” zullen ook
door het clubbestuur worden overgenomen.
46. Onregelmatigheden dienen door IEDERE deelnemer en ONMIDDELLIJK gemeld
aan de controleur, na de wedstrijd kan men geen klacht meer indienen.
47. Gelieve geen afval achter te laten op uw hengelplaats en enkel gebruik te maken
van de voorziene dijkovergangen en trappen.
48. Alle leden van PVE vzw die deelnemen aan wedstrijden, zowel club- als andere
wedstrijden dienen tijdens de wedstrijd in het bezit te zijn van een voldoende grote
emmer gevuld met zeewater. Dit om de vis zo lang mogelijk levend te bewaren
zodat ze na meting kunnen teruggezet worden.
49. Ieder lid is verondersteld dit reglement te kennen en te aanvaarden.

Het bestuur.
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