REGLEMENT ZEEHENGELEN 2022:
1. In Blankenberge mag er gevist worden met 2 hengels,4 vissers per boot en 45 € per
visser.
2. Wanneer er een boot is met 5 vissers wordt er binnen bestuur besproken voor de
bestelling aas of alle boten dan vissen met 1 vislijn zeker bij veel wijting.
3. In Vlissingen word er gevist met 1 hengel en 45 euro per visser
4. Bij het wrakvissen is een tweede stok klaar zetten toegelaten en 45 € per visser, niet
leden betalen 50 €.De max. lengte van de hengel bedraagt 3 m voor alle wedstrijden.
5. Dreggen naar verdoofde, drijvende of dode vissen is verboden. Vissen die
bovengehaald werden aan een afgeworpen lijn tellen niet mee.
6. Alle bovenmaatse vissen komen in aanmerking. Uitgezonderd Zeebaars en haai
alles begint vanaf 42cm (zie lijst)en voor steenbolk is dit 25 cm. Wanneer we vissen
in Nederland worden de Belgische maat toegepast.
7. De gekuiste vissen met kop dienen in een aardappelzak gestopt te worden die
aangeboden word door de club om deze nadien te laten wegen. Het wegen van de
vis moet steeds gebeuren door dezelfde persoon(Verschueren Piet)of bij
afwezigheid door een bestuurslid en zo droog mogelijk om de weegschaal te
beschermen.
8. Bij het verlaten van de boot dient men het aantal en de soort vissen op te schrijven
op een blad dat in de tas zit
9. Het meten van de vis gebeurt van kop tot staart ,muil gesloten.
10. De vis word gecontroleerd door de boot commissaris tijdens de wedstrijd, enkel bij
twijfel. Alle niet gekuiste en ondermaatse vissen worden verwijderd.
11. Deelnemers welke bij gebeurlijke controle door de bevoegde diensten betrapt
worden op ondermaatse vis , zijn zelf verantwoordelijk.
12. Elke deelnemer is verplicht plaats te nemen op de boot, door trekking bepaald.
Als een schipper mee vist is het 3 man langs SB en 2 man langs BB.
13. Het is verboden op gelijk welke manier andere deelnemers te hinderen zeker bij het
inwerpen goed opletten en een seintje geven is de boodschap.
14. MEN MAG ZIJN HENGEL NIET LATEN INLIGGEN ALS MEN ZICH NAAR DE KANTINE
BEGEEFT.
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15. Clubkampioen wordt diegene welke over 6 wedstrijden het minste aantal punten
behaald heeft. Bij niet deelname 30 punten extra. De visser met het hoogste gewicht
krijgt 1 punt, enz. Bij gelijk aantal punten telt het meeste aantal mee geviste
wedstrijden om een plaats in de rangschikking te verhogen, is er nog geen
afscheiding dan telt het gewicht van alle wedstrijden.
16. Om deel te nemen aan het zee hengelen dient men ten laatste 6 dagen voor elke
wedstrijd de voorzitter te verwittigen en het aas te bestellen indien men na sluitings
tijd inschrijft is zelf voor aas zorgen.
Wanneer men eveneens aas besteld heeft en niet aanwezig is dan zal het eventuele
overgebleven aas moeten betaald worden.
17. Het aas wordt door de visser zelf afgehaald bij betaling van de boot en aas.
18. Tijdens het hengelen is het verboden de ingewanden van de gekuiste vissen
overboord te werpen verzamelen in 1 emmer om later bij varen dan de emmer te
ledigen.
19. De gewonnen prijs moet door de persoon zelf op het jaarlijks souper afgehaald
worden.
20. Het is verboden bovenmaatse vissen aan elkaar door te geven.
21. :Er worden normaal 15 wedstrijden gehouden waarin 2 foreldagen zijn inbegrepen tellend
voor het clubkampioenschap zee hengelen in 2022.

22.
Het bestuur is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen of eventuele schade
aan derden, zoals aan boot of andermans materiaal.
23. Het lid verbindt er zich toe geen afspraken te laten gelden op basis van artikel
1382B.W.e.v. lastend de feitelijke vereniging zelf, de raad van bestuur van de
vereniging of een lid van de raad van bestuur van fouten die door de vereniging raad
van bestuur of een lid van de raad van bestuur zouden gemaakt worden bij een
organisatie die te maken heeft met het maatschappelijk doel van de vereniging
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