
VIJVERVIRTUOOS 2020 
 
Reglement: 

• Wedstrijden: 18 april,  16  mei, 13 juni, 11 juli, 5 september  en 19  september. De prijsuitreiking vindt 
plaats na de laatste wedstrijd. Afsluitingswedstrijd is op 25 september op ’t Witven in Beerse. 
Programma uiteraard onder voorbehoud van de coronamaatregelen. 

• Men dient zich vooraf – minimaal een week van tevoren – aan te melden voor een wedstrijd. Dit kan 
via ard.verheijen@home.nl of 06 30 38 86 87.  

• 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. 

• Er wordt zaterdagavond voor de wedstrijd geloot. De loting wordt via Whatsapp gedeeld. 

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

• Er zal in vakken gevist worden.  

• De vakverdeling wordt de vrijdag voor de wedstrijd bekendgemaakt. Elk vak bestaat dan uit minimaal 
vijf en maximaal tien deelnemers. Als na de vrijdag iemand zich alsnog afmeldt blijft de vakverdeling 
ongewijzigd. 

• Vrije hengel: Er wordt een ranglijst bijgehouden van de resultaten over de jaren 2018, 2019, 202 0 en 
2021. De nummer 1 van elk vak krijgt 10  punten, de nummer 2 krijgt 9 punten enz., met een minimum 
van 1 punt. De resultaten van 2018 tellen voor 25% mee, 2019 50%, 2020 75% en 2021 100%. Op basis 
van de actuele ranglijst worden de vakken gevormd. Dit verandert dus elke wedstrijd. Het grootste vak 
vist om het eiland. 

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

• Categorie Vaste hengel: Vaste hengel, maximaal 11,5 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.  

• 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. 

• Een gevangen vis dient eerst onthaakt en in het leefnet geplaatst te worden voordat er opnieuw 
ingegooid mag worden. 

• 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. 
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• Gebruik bij voorkeur fijnmazige “karpernetten”. Verboden karper te bewaren in andere leefnetten. 
Karper bewaard in “gewoon leefnet” wordt niet gewogen! Karper groter dan ca. 5 kg worden in een 
apart net bewaard.  
Eventuele verzwaring dient aan de buitenkant van het leefnet bevestigd te zijn. Bij verzwaring in het 
leefnet wordt de vangst van dat net 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 laatste wedstrijd. Er zijn twee winnaars; één per 
categorie. Vijvervirtuoos is diegene die na 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. 

• Deelname aan de afsluitingswedstrijd staat alleen open voor diegenen die minimaal één 
competitiewedstrijd mee hebben gevist. 

• Door mee te doen aan de wedstrijden ga je akkoord met het reglement en geef je toestemming om 
naam en eventueel foto’s bij de wedstrijduitslag te publiceren.  

• Voor en tijdens de wedstrijd worden er geen alcoholische dranken gedronken. Gebeurt dit wel dan 
volgt onherroepelijk diskwalificatie. Bij herhaling volgt uitsluiting voor de rest van het 
wedstrijdseizoen! 

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

  



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

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 


