
Reglement Bootviscompetitie 2010 

 Aas vrij er mag met alle aassoorten gevist worden m.u.v. zachtekrab. 
 Reserve onderlijn beaasd zijn toegestaan. 

 Deze competitie worden er zes wedstrijden gepland waarvan er een of meerdere 
kunnen worden afgelast,de beslissing 

 over afgelasting vindt plaats in overleg met de schipper.  
 Bij 5 en 6 wedstrijden 2 schrappers, Bij 4 wedstrijden 1 schrapper, Bij 3 of minder geen       

 schrapper. 
 De competitie wordt beslist uitsluitend door deelnemers welke aan hun wedstrijden 

komen, wie niet aan zijn wedstrijden 

 komt wordt uit de uitslag gevist en kan zodoende geen punten van de 

competitievissers pakken. 
 Per wedstrijd worden er drie periodes gevist de tijdsduur gaat in overleg met de 

schipper. 

 Er word gevist op centimeters vissen vanaf 10cm tellen. ( Geep en Blauwe makreel 
telt niet.(ook niet voor de joetenpot) 

 Iedereen is verplicht een behoorlijke emmer gevuld met vers zeewater bij zich te 
hebben om ondermaatse vis zoveel mogelijk overlevingskans te bieden. 

 Voor vissen zoals zeebaarsjes e.d. welke goed zijn gehaakt deze kunnen tussen de 
periodes ter meting worden aangeboden en direct levend worden teruggezet. 

 Het is niet toegestaan om ondermaatse vis aan land te brengen elke deelnemer is 
hier zelf verantwoordelijk voor.(Het is mogelijk controle van de AID te krijgen) 

 Het gebruik van geur of smaakstoffen is verboden. 
 Er wordt gevist op MS.SIRIUS. (buiten haven Stellendam). 

 U wordt om kwart voor zeven uur aan boord verwacht. 
 Per wedstrijd is er een prijsuitreiking aan boord, na de laatste wedstrijd in cafe het 

Melkmeisje te Brielle. 
 Indien U niet mee kunt zo spoedig mogelijk afbellen uiterlijk drie dagen voor de 

wedstrijd anders moet U inschrijfgeld en het bestelde aas betalen. 

 Het inschrijfgeld bedraagt E 40, -. 
 Gevlochten en Dyneema lijnen zijn toegestaan. 

 Bij een gelijk aantal cm, tellen de aantallen gevangen vissen, als dit ook gelijk is 
dan zal de grootste vis tellen voor het dagpuntenklassement. 

 Voor het algemeen klassement een ieder met een gelijk aantal cm dezelfde punten 
krijgen toegewezen, de daarop volgen de geklasseerde zal dan 2 punten meer 

krijgen.  
 Aas bestellen en afmelden kunt U bij Peet Leentjes op tel: 0612667617. 
 


