Snoekwedstrijden
1. Iedere deelnemer wordt geacht dit reglement te kennen en na te leven.
2. Als er gevist wordt aan het N-afwateringskanaal worden de eerste 10 plaatsen bij de ark verloot.
3. Wanneer iemand na een halfuur zijn plaats verlaat of heeft verlaten mag deze door een andere
visser worden ingenomen.
4. Als er gevist wordt aan het N-afwateringskanaal mag er ook gevist worden aan de maas, van de
hoge boom tot aan de punt
5. Als er een plaats bezet is door b.v. een karpervisser dan schuift iedereen een plaats op.
6. Iedere deelnemer dient aanwezig te zijn tijdens de inschrijving. Het verlaten van het inschrijflokaal
voordat hier door de wedstrijdleiding een teken is gegeven kan tot diskwalificatie leiden.
7. Bij aankomst aan het water mag men direct beginnen met vissen.
8. Er wordt gesnoekt in groepen van twee of meer personen of in het zicht van andere deelnemers,
dit vanwege het gebrek aan controleurs.
9. Meting van de vangst geschiedt altijd in het bijzijn van een of meerdere personen. De vangst dient
genoteerd en doorgegeven te worden aan de daarvoor aangewezen personen.
10. Er wordt gesnoekt met dood aas, kunstaas of spinner.
11. Er mag slechts met één hengel gevist worden en mag van doodaas/kunstaas/spinner voorzien
zijn.
12. Op zink vissen is verboden. Bij gebruik van een dobber moet deze het lood dat gebruikt wordt
kunnen dragen, ook aan de maas.
13. Dood aasvis dient na afloop te worden meegenomen. Niet achterlaten a.u.b., daar anderen zich
hieraan kunnen ergeren.
14. Het sluiten van hekken en poortjes is verplicht, laat deze niet openstaan voor anderen die nog
moeten komen.
15. Tijdens de wedstrijden in het N-afwateringskanaal dient men de woonarken te ontzien d.w.z. gooi
niet met lood tegen de ruiten van of tegen de arken. Bezorg de bewoners geen overlast.
16. Alleen snoek en snoekbaars tellen mee voor de wedstrijd.
17. Tijdens het snoeken dient er een dusdanige afstand tussen de vissers te blijven dat er onderling
geen hinder ontstaat (ca. 10 mtr.), tenzij men in onderling overleg besluit dat men bij elkaar wilt
staan.
18. Aasemmers met daarin levende vis zijn aan het viswater niet toegestaan.
19. Behandel de snoek voorzichtig. Neem geen risico’s, knip liever direct de onderlijn door als de vis
de haak geslikt heeft en laat de vis voorzichtig te water.
20. Tijdens de wedstrijden dient men de auto’s te parkeren aan een kant van de berm welke naast de
hoofdaanvoerweg is gelegen, tenzij de wedstrijdcommissie anders beslist.
21. Gedragingen welke indruisen tegen het sportieve karakter van de wedstrijd of overtreding van
enig artikel uit dit reglement of zich niet houden aan de aanwijzingen van de wedstrijdleiding /
controleurs zal uitsluiting tot gevolg hebben, tenzij de wedstrijdcommissie anders beslist.
22. Punten waarin dit reglement niet voorziet, beslist de wedstrijdleiding.

