
 
DE BARONIESCHE HENGELAARS – Activiteitencommissie 

Reglement Koningsvissen  
 
Artikel: 1 Hengel 
Er mag uitsluitend met een hengel –zonder opwindmechanisme- worden gevist. Aan deze hengel mag slechts een 
lijn bevestigd zijn, voorzien van een haak en een dobber. Deze hengel mag niet langer zijn dan 11 meter en er 
mogen zich geen hengelverlengstukken onder direct bereik van de deelnemer bevinden. Peilen met een hengel 
langer dan 11,5 meter is niet toegestaan. Een onbeaasde reservehengel is toegestaan. Het is verboden op zink te 
vissen, dus de dobber moet het lood kunnen dragen! Voerkorven zijn te alle tijden verboden! 
  
Artikel: 2 Hulp 
Tijdens de wedstrijd mag een deelnemer zich door niemand laten helpen. Ook niet indien het noodzakelijk is een schepnet 
te gebruiken. Op deze regel kan alleen voor gehandicapte deelnemers een uitzondering worden gemaakt. Dit ter 
beoordeling van de wedstrijdleiding. 
 
Artikel:  3 Peilen  
Het is toegestaan voor aanvang van de wedstrijd met een onbeaasde haak te peilen. 
Peilen met een hengel langer dan 11,5 meter is niet toegestaan. Zie ook artikel 1. 
 
Artikel:  4  Aas 
Het aas is vrij met uitzondering van: aardappel, hele hennep, (kemp) verse de vase en gekleurde maden . 
 
Artikel:  5 Signalen aanvang en einde wedstrijd 
De aanvang en einde van de wedstrijd wordt door een hoornsignaal aangegeven. 
 
Artikel:  6 Voeren  
Bij aanvang van de wedstrijd is eenmaal zwaar voeren toegestaan, daarna alleen bijvoeren met pieren, casters of maden.  
 
Artikel: 7 Bewaren gevangen vis: 
Tijdens de wedstrijd is het gebruik van een katoenen of nylon leefnet, van voldoende omvang voorgeschreven om de 
gevangen vis te bewaren. 
 
Artikel: 8 Wijze van wegen. 
Alle vis wordt gewogen m.u.v. snoek, graskarper, snoekbaars, en dode vis  
Paling dient direct terug worden gezet in het water, en telt niet mee. 
 
Artikel: 9 Winnaar Koningsvissen 
Winnaar van het koningsvissen wordt de deelnemer die het hoogste gewicht aan vis gevangen heeft, als aangeduid in art. 
8.Wanneer meerdere deelnemers hetzelfde gewicht gevangen hebben wordt de uitslag beslist door het plaatsnummer, 
welke het dichts bij het midden van het betreffende vak ligt.  
 
Artikel: 10 Deelnemersplaats 
Het is verboden na afloop de deelnemersplaats ongeschoond achter te laten. Het in het water brengen van voerresten en 
afval is ten strengste verboden. 
 
Artikel: 11 Diskwalificatie. 
Iedere deelnemer wordt geacht dit reglement te kennen. Overtreding of niet naleven van het gestelde in dit reglement leidt 
tot diskwalificatie. 
 
Artikel :12 Aansprakelijkheid 
Iedere deelnemer neemt op eigen risico aan de wedstrijd deel. DBH is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade, 
letsel, en verlies diefstal enz. Geen enkele vordering tot vergoeding van schade, hoe ook genaamd, zal worden 
gehonoreerd. 
 
Artikel :13 Prijzen dienen tijdens de prijsuitreiking persoonlijk te worden afgehaald. 
 
Artikel: 14 Slotbepaling 
In alle gevallen waarin in dit reglement niet voorziet, beslist in laatste instantie, de wedstrijdleiding. 
 


