
                           

 

  

    6 uurs Barbeel koppelwedstrijd 2018 

                                  

    Voorwaarden en instructies Barbeel koppelwedstrijd 23 september 2018 

• Elke deelnemer dient in het bezit te zijn van een geldige Vergunning. 
• De wedstrijd begint om 10.00 uur en duurt tot 16.00 uur, vissen in het net 

(schepnet) binnen deze tijd tellen mee voor het klassement. 
• Ieder koppel krijgt een krib aangewezen. Men kan plaatsnemen op de krib 

met het toegewezen nummer of men kan er voor kiezen vanaf het 
strandje stroomafwaarts van de krib te vissen. Enkel dit kribvak mag 
bevist worden. Zorg wel dat je elkaar snel kan helpen. 

• Iedere deelnemer is verplicht een digitale camera bij zich te hebben  
• Het gebruik van een onthaakmat is verplicht, gebruik van een leefnet is 

niet toegestaan. 
• Er wordt gevist met maximaal één hengel per persoon.  
• Per krib wordt door Sportvisserij Oost-Nederland één meetplank verstrekt 

en per deelnemer een registratieformulier en een label met 
deelnemersnummer. 

• Van elke gevangen barbeel moet minimaal één duidelijke digitale foto 
worden gemaakt met daarop zichtbaar de meetplank en het label met 
deelnemersnummer en de foto moet direct worden doorgestuurd naar de 

WhatsApp-groep van de wedstrijd. 
• De vis dient te worden gemeten vanaf de punt van de kop tot de bovenste 

punt van de staartlob, de staart mag niet worden samengeknepen (zie 
voorbeeld). 

• Vangsttijdstip van alle gevangen barbelen moeten worden genoteerd op 

het daarvoor bestemde formulier.  
• De gevangen vissen moeten na het opmeten en fotograferen direct 

worden teruggezet. 
• Foto's van de vissen, inclusief andere foto’s van die dag (drilfoto's, man 

met vis, etc.) worden rechtenvrij beschikbaar gesteld aan Sportvisserij 
Oost-Nederland.  

• De uitslag wordt bepaald aan de hand van de registratieformulieren en 

foto’s. 
• De meetplank, het label en het registratieformulier worden na afloop bij de 

wedstrijdcontroleur ingeleverd.  
• Uit veiligheid voor de vis raden we aan met safety clip systemen te vissen 

en te kiezen voor minimaal 0,25 mm nylon hoofdlijn. 

 

 


