
WEDSTRIJDREGLEMENT Drie Kolken 

 Iedere deelnemer wordt geacht het wedstrijdreglement te kennen en na te leven. 

 Een ieder vist op de plaats die hij/zij geloot heeft. Plaats nummers mogen niet  geruild 

worden.    

 Men dient i.v.m. de beperkte ruimte tussen de stekken zoveel mogelijk recht vooruit te 

vissen en rekening te houden met de andere deelnemers. 

 Er wordt gevist op gewicht, alle vis telt mee, met uitzondering van snoek en aal. Het gewicht 

wordt omgezet naar punten en bij een gelijk aantal punten bepaalt het hoogste gewicht  de 

rangorde. 

 Voor de einduitslag worden de behaalde punten  van elk teamlid opgeteld en ook hier geldt : 

bij een gelijk aantal punten bepaalt het totaalgewicht, van de door het team gevangen vis, de 

ranglijst. 

 Gevist dient te worden met één hengel.(vaste stok; max. lengte 11,5 meter incl. lijn max. 17 

meter)  

 Iedere vorm van zinkvissen is verboden, wanneer op enig moment het hoofdlood op de 

bodem rust is er sprake van zinkvissen.  

 Het lokvoer en aas is naar keuze, met uitzondering van “vers de vase”, rode maden en lokaas 

waaraan (schadelijke) kleurstoffen zijn toegevoegd.  

 Voeren is niet eerder toegestaan dan na het beginsignaal.  

 Bij het voeren met een voer cup op de vaste hengel is slechts één hengel toegestaan boven 

het wateroppervlak. 

 Het gebruik van een leefnet is verplicht.   

 Het gebruik van een schepnet is toegestaan, hulp van derden is verboden. 

 Na het eindsignaal dient u onmiddellijk te stoppen. Alle vis die op dat moment boven water 

is telt mee. 

 De gevangen  vis dient zodanig te worden behandeld dat er geen verminkingen ontstaan en 

de vis onbeschadigd kan worden teruggezet. Tevens dient de ter weging aangeboden vis in 

levende staat te verkeren.  

 Het leefnet moet in het water blijven tot de weegploeg aanwezig is. 

 Aan het einde van de wedstrijd mogen restanten voer en aas niet in het water worden 

gegooid of langs het parcours worden achtergelaten op straffe van diskwalificatie. 

 Iedere poging tot bedrog of misleiding, ook als deze eerst achteraf mocht blijken,  kan tot 

diskwalificatie door de wedstrijd commissie leiden. 

 In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet  beslist de wedstrijdcommissie, tevens 

zijn ten alle tijden de wettelijke bepalingen van toepassing.  

 Deelname en vissen is  op eigen risico. 
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