
 

Reglement Viswedstrijd 750 jaar Steenbergen 

 
1. Concoursdatum: 17 september 2022 aan het Bovensas te Steenbergen  van 09.00 tot 12.00 uur 

(3uur). 

2. Deelname: Mogelijk voor allen die in de gemeente Steenbergen wonen en voor leden van de in de 

gemeente Steenbergen gevestigde hengelsportverenigingen. 

3. Inschrijving: Bij voorinschrijving t/m 1 september 2022 op email: info@dekruisweel.nl  

4. Inschrijfgeld: Senioren € 10,00 prijzen 1:3 ; jeugd kan gratis meedoen en vist voor een apart 

klassement. Elke junior heeft prijs. De leeftijdscategorie van de jeugd loopt t/m 14 jaar. Inschrijfgeld 

te voldoen voor aanvang van de wedstrijd aan de waterkant. De gezamenlijke Steenbergse 

hengelsportverenigingen zijn verantwoordelijk voor de financiële afwikkelingen die hieraan 

verbonden zijn. Elke deelnemende visser dient persoonlijk zijn of haar kaart af te halen. 

5. Afhalen wedstrijdkaart en loting geschied aan de waterkant tot 8.15 uur aan het Bovensas. 

6. Er zijn 36 visplaatsen beschikbaar (senioren) en voor junioren 20 plaatsen (vol is vol !!!!!!!) 

7. Aassoorten: Het is VERBODEN om met gekleurde maden te vissen en om kleurstoffen in het voer 

te gebruiken. Tevens is het VERBODEN om te vissen of te voeren met vers de vase, alsmede te 

voeren met hele hennep of gekookte aardappel. Peilen is vrij. Bij het 1e signaal uitgebreid voeren en 

vissen, daarna nog beperkt voeren. Maximaal 500 gram. Bij het 2e signaal sluiting van de wedstrijd. 

8. Puntentelling: De vis wordt gewogen, waarbij 1 gram = 1 punt. Alle vis wordt gewogen, ongeacht de 

lengte van de vis, met uitzondering van snoek, snoekbaars en paling.  

9. Verdere bepalingen: Hengelkeuze en lengte zijn vrij. Plateaus mogen de waterlijn niet 

overschrijden. Vis wordt na de wedstrijd ter plaatse van de deelnemer gewogen. Een leefnet is 

verplicht. Het leefnet dient in het water te blijven tot de weegploeg aanwezig is. Het is toegestaan 

om één ingetuigde top en één picker- of feeder-hengel binnen bereik te hebben.  

10. Jeugd en dames: Voor de jeugd en voor de dames is het mogelijk om bisnummers te verkrijgen. Dit 

dient bij de voorinschrijving tot 1 september kenbaar gemaakt te worden.  

11. Controleurs: De gezamenlijke Steenbergse verenigingen dragen zorg hier voor! 

12. Kampioen: Degene die de meeste punten heeft behaald is kampioen zoetwater van de Gemeente 

Steenbergen 750 Jaar. Bij gelijk aantal punten wint diegene die het dichtste bij het middelpunt van 

het parcours heeft gezeten. bij dan nog gelijke stand beslist het bestuur De 1e heer, 1e jeugd en 1e 

dame ontvangen een herinneringsbeker mits vangst-punten behaald. 

13. Prijsuitreiking: Vindt plaats in “De Baak” zo snel mogelijk na de wedstrijd ( +/- 13.30 uur). 

14. Geschillen: Bij geschillen wordt door een jury, bestaande uit één lid van elke vereniging een 

             bindend besluit genomen.              

 

Besturen gezamenlijke Steenbergse Hengelsportverenigingen 

 

Ondergetekende wenst deel te nemen aan het kampioenschap van Steenbergen 2022 

 

 

Naam: _____________________________ Vereniging: ______________________________________ 

 

mailto:info@dekruisweel.nl

