
 
Open Kampioenschap gemeente Bedum - Stekvissen Vrije hengel  

Zaterdag 8 september 2018 
 

Verzamelen vanaf  06.00 uur in het dorpshuis te Onderdendam. De loting vindt plaats om 6.30 uur, 
waarna de deelnemer naar het parcours mag vertrekken, en direct aan de voorbereiding kan beginnen. 

Er mag maximaal 3 meter van de aanwijsplek worden plaats genomen. Om 8.00 uur wordt het  signaal 
ZWAAR VOEREN gegeven (doch is op dit water niet raadzaam) en mag er direct worden gevist. Na  
(8.05 uur) mogen er geen voerballen meer geplaatst worden en is het z.g. plonzen verboden.  
Einde wedstrijd wordt om 12.00 uur middels een signaal aangegeven. In of na het eindsignaal mogen 
geen gehaakte vissen meer in het leefnet worden gedeponeerd. 
  
Alle wettelijke bepalingen ten aanzien van het vissen worden van toepassing verklaard in dit 
reglement. Het wedstrijdparcours is uitgezet langs de oostzijde van het Boterdiep, langs het fietspad 
Grote Haver tussen Bedum en Onderdendam. Het is toegestaan om de auto mee te nemen naar de 
visstek. De ingang van het parcours is Onderdendam. (brug t.o. molen) Het parcours moet worden 
verlaten via Bedum.  De auto’s dienen aan de kanaalzijde, zodanig geparkeerd  te zijn, dat het 
openbare verkeer (gebruikers en langzaam verkeer) hiervan geen hinder ondervindt. Alle bepalingen 
van de vergunninghouder op het water (meestal de bepalingen opgenomen in de Landelijke Lijst van 
Viswateren) worden van toepassing verklaard in dit reglement. 
De wedstrijdcommissie draagt zorg voor een goed verloop van de wedstrijd. Zij bepaalt de plaats waar 
gevist mag worden, het inschrijven, de tijd van vertrek, het controleren en wegen en ziet toe op het 
terugzetten van de gevangen vis. 
 
LEEFNET: De gevangen  vis dient onbeschadigd in het leefnet te worden bewaard tot de 
weegcommissie haar werkzaamheden heeft verricht. Het maximaal gewicht in het leefnet mag de 20 
kg. niet overschrijden. Tijdens de wedstrijd kan er een 2e leefnet worden bijgeplaatst. De deelnemer 
zal tijdens het wegen assisteren en de levende vis terugzetten in het water. Het is verboden gevangen 
vis over land te verplaatsen. 
 
LOKVOER en AAS: Het gebruik van natuurlijke “vers de vase”, inclusief  aas en lokvoeders waaraan 
(schadelijke) kleurstoffen zijn toegevoegd, is niet toegestaan.    
  
De aangeboden vis moet in leven zijn.  
Bij inlevering van 1 ondermaatse vis of dode vis wordt de zwaarste vis niet meegeteld. 
Bij inlevering van 2, ondermaatse of dode  vissen worden de 2 zwaarste vissen niet meegeteld. 
Bij inlevering van 3 ondermaatse of dode vissen, volgt uitsluiting van de wedstrijd. 
Er mag slechts met 1 vrije hengel worden gevist voorzien van 1 enkele haak. 
De onderlinge afstand van het aangeboden aas (dobber) moet minimaal 10 meter bedragen. 
 
Voor de vissoorten blankvoorn, rietvoorn, winde, baars, brasem, giebel, kolblei en karper gelden voor 
de wedstrijdvisser geen minimum maten. Deze dienen direct na de wedstrijd worden teruggeplaatst 
in het zelfde water waar ze zijn gevangen. Voor zeelt geld de wettelijke maat van 25 cm.   
De volgende vissoorten tellen voor de puntentelling niet mee: snoek, snoekbaars en paling. 
 
Bepaling van de uitslag: Totaal gewicht van de gevangen vissen.  
Bij gelijk gewicht bepaalt loting de rangschikking.  
 
Er wordt in vakken gevist. 
De deelnemer met het grootste gewicht wordt Algemeen kampioen.  
Er is voor elke deelnemer een prijs. 
 
In geval van geschillen, voortvloeiend uit dit reglement, en/of geschillen waarin dit reglement niet 
voorziet, beslist de wedstrijdcommissie. 
 
Deelname is geheel voor eigen risico. Deelnemers worden geacht dit reglement te kennen.  


