
VIJVERVIRTUOOS 2018 
 
Reglement: 

• Wedstrijden: 25 maart,  22 april,  27 mei, 10 juni, 24 juni, 19 augustus en 9  september. De 
prijsuitreiking vindt plaats na de zevende wedstrijd. Afsluitingswedstrijd is op 29 september op ’t 
Witven in Beerse.  

• Men dient zich vooraf aan te melden voor een wedstrijd. Dit kan via ard.verheijen@home.nl of 06 22 
99 80 37.  

• Diegene die, na zich aangemeld te hebben, zonder afmelden afwezig is, dient het inschrijfgeld bij de 
eerstvolgende wedstrijd alsnog te voldoen. 

• Inschrijfgeld bedraagt € 6,-.  

• Er zijn twee categorieën: vrije hengel of vaste hengel. 

• Aan het begin van het jaar geef je je op voor vrije hengel of vaste hengel. Dit geldt voor de hele 
competitie! 

• Van het inschrijfgeld wordt € 1,- gereserveerd voor de Superstek. Er is een Superstek per vak. Voor de 
beide categorieën is er een aparte pot. 
De Superstek is, per vak, één van de uitgezette visplekken. Welke stekken dit zijn wordt elke wedstrijd 
opnieuw vooraf door loting bepaald. Als degene op de Superstek zijn categorie wint, dan krijgt hij de 
pot van zijn categorie. Als er niet gewonnen wordt op de Superstek dan schuift er maximaal € 10,- 
door naar de Superstekpot voor de volgende wedstrijd. De rest gaat in de kas van de 
wedstrijdcommissie. Als degene op de Superstek slechts zijn vak wint, dan krijgt hij het voor die 
wedstrijd ingebrachte bedrag. De Superstekpot schuift dan onveranderd door naar de volgende 
wedstrijd. Mocht er op meerdere Superstekken het vak gewonnen worden, dan wordt er gedeeld.  

• Als de Superstekpot niet uitgekeerd wordt dan gaat het geld na Vijvervirtuoos 7 in de kas. 

• Loten tot 7.00 uur bij de invalideparkeerplaats.  

• Vissen van 8.00 uur tot 12.00 uur. Als iedereen klaar is wordt er eerder begonnen. 

• Er zal in vakken gevist worden.  

• Elk vak bestaat uit minimaal zeven deelnemers. De vakindeling wordt bij de loting bekendgemaakt.  

• Vrije hengel: Er wordt een ranglijst bijgehouden van de resultaten over de jaren 2015, 2016, 2017 en 
2018. De nummers 1, 2 en 3 van een vak krijgen respectievelijk 30, 20 en 10 punten. De resultaten van 
2015 tellen voor 25% mee, 2016 50%, 2017 75% en 2018 100%. Op basis van de actuele ranglijst 
worden de vakken gevormd. Dit verandert dus elke wedstrijd. Welk vak op welke visplaatsen vist 
bepaalt het lot. Het grootste vak vist op het karperputje en anders om het eiland. 

• Bij geen vangst of afwezig krijgt men het aantal punten van het grootste vak + 1. 

• Categorie Vaste hengel: Vaste hengel, maximaal 10 meter. “Zinken” toegestaan, gebruik voerkorf is 
niet toegestaan  
Categorie Vrije hengel: hengelkeuze vrij. Gevlochten lijn verboden.  

• Aas vrij behalve vers de vase en gekleurde maden. Imitaties toegestaan. 

• Alleen bij begin zwaar voeren. 

• Cuppen toegestaan. Vissen en tegelijkertijd cuppen of met de voerkorf voeren (vrije hengel) 
toegestaan.  

• Specifieke regels “karperputje”: 
o  Verplicht weerhaakloos te vissen. (NB Op de grote vijver heeft weerhaakloos vissen ook de 

voorkeur);  
o Maximale visafstand op het “karperputje” bedraagt 20 m. 
o Verplicht om vooraf én na de wedstrijd schep-, leefnetten en zgn. stink bags te ontsmetten in 

de daarvoor bestemde bakken met ontsmettingsmiddel; 
o Na ontsmetting dienen de leefnetten uitgestrekt op de kant gelegd te worden. Om 7:55 uur 

mogen de leefnetten vervolgens in het water gezet worden. 

• Gebruik katapult is op eigen risico. 

• Vis die gehaakt is tijdens eindsignaal telt mee. 

• De twee vissers per vak die vooraan zitten wegen gezamenlijk de vangst van hun vak. 

• Er wordt op gewicht gevist. Iedereen laat zijn vis wegen! Bij terugzetten van vis zonder te laten wegen 
krijgt men het maximale aantal punten. Deze kunnen niet als afvaller tellen. 

• Eventueel gevangen steur moet direct worden teruggezet. Mocht je één van deze vissen vangen dan 
telt die voor 3 kg. 
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• Max. 20 kg per leefnet. Bij >20 kg in één net wordt 20 kg geteld. Bij >25 kg in één net wordt 0 kg 
geteld! Vis overzetten verboden. 

• Gebruik bij voorkeur fijnmazige “karpernetten”. Verboden karper te bewaren in andere leefnetten. 
Karper bewaard in “gewoon leefnet” wordt niet gewogen! 

• Prijsverdeling volgens schema. Prijsverdeling geldt per categorie. Alleen prijs indien er vis is gevangen. 
Indien geen vangst dan blijft het geld in de kas. De prijsuitreiking is direct na de wedstrijd. Een 
eventuele prijs moet zelf opgehaald worden. Prijzen schuiven niet door. 

• Prijsuitreiking Vijvervirtuoos vindt plaats na de zevende wedstrijd. Er zijn twee winnaars; één per 
categorie. Vijvervirtuoos is diegene die na de zeven wedstrijden de minste punten heeft. De twee 
slechtste resultaten vervallen. Bij gelijk aantal punten geeft het totaalgewicht de doorslag. Mocht dat 
hetzelfde zijn dan geeft puntenaantal zonder afvallers de doorslag. 

• In zaken waarin dit reglement niet voorziet beslist de wedstrijdcommissie. 

 

Deelnemers Inleg * # vakken #1 vak #2 vak #3 vak #4 vak #5 vak kas 

4 € 20,00 1 € 20,00      

5 € 25,00 1 € 15,00 € 10,00     

6 € 30,00 1 € 17,50 € 12,50     

7 € 35,00 1 € 20,00 € 15,00     

8 € 40,00 1 € 17,50 € 12,50 € 10,00    

9 € 45,00 1 € 17,50 € 15,00 € 12,50    

10 € 50,00  1 € 20,00  € 17,50  € 12,50        

11 € 55,00  1 € 22,50  € 17,50  € 15,00        

12 € 60,00  1 € 20,00  € 17,50  € 12,50  € 10,00      

13 € 65,00  1 € 20,00  € 17,50  € 15,00  € 12,50      

14 € 70,00  2 € 20,00 € 15,00      

15 € 75,00  2 € 20,00 € 17,50      

16 € 80,00  2 € 17,50  € 12,50  € 10,00        

17 € 85,00  2 € 17,50  € 15,00  € 10,00        

18 € 90,00  2 € 17,50  € 15,00  € 12,50        

19 € 95,00  2 € 20,00  € 15,00  € 12,50        

20 € 100,00  2 € 20,00  € 17,50  € 12,50        

21 € 105,00  3 € 20,00 € 15,00        

22 € 110,00  3 € 20,00 € 15,00     € 5,00  

23 € 115,00  3 € 17,50 € 10,00 €10,00    € 2,50  

24 € 120,00  3 € 17,50  € 12,50  € 10,00        

25 € 125,00  3 € 17,50  € 12,50  € 10,00      € 5,00  

26 € 130,00  3 € 20,00  € 12,50  € 10,00      € 2,50  

27 € 135,00  3 € 20,00  € 15,00  € 10,00        

28 € 140,00  4 € 20,00 € 15,00     

29 € 145,00  4 € 20,00 € 15,00    € 5,00 

30 € 150,00  4 € 20,00 € 17,50        

31 € 155,00  4 € 20,00 € 17,50    € 5,00 

32 € 160,00  4 € 17,50  € 12,50  € 10,00        

33 € 165,00  4 € 17,50  € 12,50  € 10,00      € 5,00  

34 € 170,00  4 € 17,50  € 15,00  € 10,00        

35 € 175,00  5 € 20,00 € 15,00     

36 € 180,00  5 € 20,00 € 15,00      € 5,00  

37 € 185,00  5 € 20,00 € 17,00     

38 € 190,00  5 € 20,00 € 17,50      € 2,50  

39 € 195,00  5 € 20,00 € 17,50    € 5,00 

40 € 200,00  5 € 17,50  € 12,50  € 10,00        

* Exclusief Superstek 


