
Wedstrijd regelement BHK Koppelwedstrijd zoet 4 september 2022 

1. Iedere deelnemer dient in het bezit te zijn van de BHK vergunning. 

2. Er kunnen aan deze wedstrijd maximaal 40 deelnemers meedoen inschrijven kan 

vooraf bij Hengelsporthuis Jurgers. 

3. Er wordt gevist van 9.00 uur tot 11.00 uur dan is er 30 minuten pauze om dan weer 

van 11.30 uur tot 13.30 uur te vissen. 

4. De hengelkeuze is vrij er mag echter maar 1 hengel boven het water bevinden. En er 

mag slechts met 1 haak gevist worden, het klaarleggen van meerdere hengels is 

toegestaan. 

5. Inschrijfgeld bedraagt voor senioren 10 € Jeugd 5 €  

6. Start wedstrijd bij het 1e fluitsignaal na het 2e fluitsignaal tijdens de pauze is het 

verboden te voeren. 

7. Het gebruik van een katapult is verboden. 

8. Er wordt gevist in 3 vakken, prijs verdeling is 1:3 

9. Er wordt gevist op stuks en gewicht ,om koppel kampioen te worden zullen de 

punten van 2 vissers bij elkaar worden geteld ,bij gelijke stand gaat het gewicht voor 

stuks.  

10. Het is verboden kleurstoffen en /of muggenlarve (verse de Vase) te gebruiken. U mag 

alleen wettelijk toegestaan aas gebruiken. 

11. U dient een ruim leefnet te gebruiken ,een stalen leefnet is verboden. 

12. Het schepnet mag alleen gebruikt worden om gehaakte vis te landen. 

13. Alle vissoorten tellen mee met uitzondering van Snoek, Snoekbaars en paling. 

14. Na het 1e fluitsignaal mag direct gevist worden, er mag de eerste 5 minuten van de 

wedstrijd zwaar gevoerd  worden ,daarna is alleen licht bijvoeren toegestaan.  

15. U dient recht voor u uit te vissen, en plaats te nemen recht achter u nummer. 

16. De wedstrijd eindigt na het tweede en vierde fluitsignaal u dient dan direct op te 

halen de vis die dan nog is gehaakt telt nog mee in de uitslag. 

17. Het leefnet mag pas uit het water worden gehaald als de weegploeg dit verzoekt. 

18. Na de wedstrijd is er een prijsuitreiking bij café ’t Hoefke, Sibeliusstraat 55 in Bergen 

op Zoom, mocht u niet aanwezig zijn zonder geldige afmelding zal de prijs vervallen. 

19. Ieder wordt geacht dit regelement te kennen. Aan de leden van de wedstrijdleiding is 

de handhaving der goede orde. Een deelnemer die zich tijdens de wedstrijd 

misdraagt, afval achterlaat of zich niet aan de gestelde regels houdt wordt 

gediskwalificeerd. 

20. In gevallen waar dit regelement niet in voorziet beslist de wedstrijdleiding. 


