
 1 

HSV Maarssen organiseert i.s.m. 
 

 
 
 
 

"Old School" Koppelwedstrijd Kleine Plas 
 

vrijdag 22 juli – zondag 24 juli 2022 
 
 

 

 
 

Donderdag 21 juli 2022  

18:00    Ontvangst van de deelnemers op parkeerplaats Kleine Plas 

18:15  Loting op parkeerplaats Kleine Plas 

Tevens mag je je stek gaan verkennen en voorvoeren 

 

Vrijdag 22 juli 2022 

14.00  Vanaf dit moment mogen jullie je stek innemen 

16:00   Start van de sessie (hoornsignaal 1 x) 

 

Zondag 24 juli 2022 

10:00   Einde wedstrijd 

12:00   Prijsuitreiking op de parkeerplaats Kleine Plas 

 

Wedstrijdleiding: 

Frank de Rooij 06 – 41481149 

Eric Adamse  06 – 51082506 
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1. Het betreft een recreatieve wedstrijd, houd het gezellig, maak eens een wandelingetje en 
voorkom gedoe. 

 
2. Er moet per koppel worden ingeschreven, het inschrijfgeld bedraagt € 40,- per koppel. Er is 

ruimte voor 9 koppels inclusief de wedstrijdleiding. Bij geringe inschrijving behoudt de 
wedstrijdleiding zich het recht voor de wedstrijd te annuleren.  

 
3. Deze wedstrijd wordt gesponsord door Hengelsport Utrecht (Sander van Kooten) 
 Oregondreef 31 3565 BE Utrecht 030 - 2612532 

 
4. Het koppel met het hoogst gevangen gewicht aan karper wint de wedstrijd, bij gelijk gewicht wint 

het koppel met de grootste totaallengte aan karper. Karpers aangeslagen vóór het eindsignaal 
tellen nog mee in de einduitslag. Bel in dat geval wél direct de wedstrijdleiding. 
 

5. Het totaal gewicht aan karper per koppel is maatgevend voor de 1e, 2e en 3e prijs. 

 1e prijs  € 200,- per koppel in waardebonnen Hengelsport Utrecht 

 2e prijs  € 150,- per koppel in waardebonnen Hengelsport Utrecht 

 3e prijs  € 100,- per koppel in waardebonnen Hengelsport Utrecht 
Prijs voor de vanger zwaarste vis van de wedstrijd € 50,00 
Prijs voor de vanger mooiste vis van de wedstrijd € 50,00 (ter beoordeling van de 
wedstrijdcommissie) 

 
6. Deelnemers dienen bij inschrijving lid te zijn van HSV Maarssen. Inschrijving kan per mail naar 

mailto:karpercommissie@hsvmaarssen.nl   
 
7. De € 40,- per koppel  kan betaald worden op rekeningnummer NL81INGB0005206880 t.n.v. HSV 

Maarssen o.v.v. "Wedstrijd Kleine Plas + namen koppel". 
 
8. Deelname is pas definitief na betaling van het inschrijfgeld. Deelname gebeurt op volgorde van 

inschrijving (vol is vol). Als de wedstrijd vol is plaatsen we dat op de website. 
 

9. Kun je t.z.t. alsnog niet, regel dan graag zelf vervanging en meldt dit sowieso bij de 
karpercommissie. 

 
10. De deelnemers worden donderdagmiddag 21 juli uiterlijk 18.00 uur op de parkeerplaats aan de 

Tuinbouwweg bij de Kleine Plas verwacht voor de loting. Als je niet aanwezig bent wordt er voor 
je geloot in afwezigheid door de KC. 

 
11. De wedstrijd begint vrijdag om 16.00 uur en zal duren tot zondagochtend 10.00 uur. Het begin en 

einde van de wedstrijd worden door een hoornsignaal aangegeven. De prijsuitreiking vindt plaats 
op zondag 12.00 uur op de parkeerplaats van de Kleine Plas. 

 
12. Ga niet eerder zitten dan 14.00 uur, ga niet eerder vissen dan 16.00 uur. Deelnemers die zonder 

berichtgeving vrijdag om 18.00 uur nog niet aanwezig zijn worden uitgesloten van de wedstrijd.  
 

13. De wedstrijdleiding neemt niet deel aan de wedstrijd, nestelt zich op stek 8 en vist wel mee voor 
zichzelf.  

 
14. Er mag gevist worden met maximaal 2 hengels per persoon.Toepassing van visveilige systemen 

is verplicht. Hengels mogen niet in het water getrokken kunnen worden. 
 

15. Vis niet met gevlochten lijn en vis weerhaakloos of met microbarb.  
 

16. Beide vissers van een koppel moeten gedurende de wedstrijd aanwezig zijn op het terrein. Er 
dient steeds 1 deelnemer van een koppel bij de hengels aanwezig te zijn. Overleg in overmacht 
situaties altijd met de wedstrijdleiding. 

mailto:karpercommissie@hsvmaarssen.nl
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17. We vissen "old school", dus zonder voerboten en Zodiacs. Boten die een ligplaats hebben op de 

kleine plas mogen gebruikt worden om de spullen naar de stek te brengen, maar dus niet om 
lijnen uit te varen of "vis te halen".  

           
18. De wedstrijdleiding beschikt over een roeiboot. Heeft een vis zich muurvast gezwommen dan kan 

de wedstrijdleiding deze komen lossen. Deze vis telt dan niet mee als vangst. 
 

19. Vis niet verder dan de helft tot de eerst naastgelegen beviste stek. Zo kunnen lijnen elkaar nooit 
kruisen. Overleg met elkaar waar die scheidingszone ligt. 

 
20. Zorg voor een degelijke onthaakmat, schepnet en weight-sling evenals een waadpak en twee 

bewaarzakken of recover-slings per koppel. 
 

21. Karper gevangen? Bel het koppel rechts naast je zo snel mogelijk. Samen meten en wegen jullie 
de vis met twee unsters en geven dit direct door aan de wedstrijdleiding. Incl foto van vis en 
weegschaal met daarop het gewicht van de vis. 

 
22. Je mag na de loting op donderdag 21 juli om 18:15 je stek verkennen en voorvoeren! 

 
23. Het gebruik van bivvy’s, paraplu’s en kleine karper tentjes is toegestaan (mits groen van kleur). 

 
24. Het maken van een open vuur is verboden, gaspitjes e.d. zijn wel toegestaan. 

 
25. Drankmisbruik, drugsgebruik, geluidsoverlast en het toebrengen van schade aan flora en fauna 

zijn verboden. Diegeen die dit toch doet/veroorzaakt zal per direct worden gediskwalificeerd. 
 

26. Houdt de stek netjes en laat géén rommel achter, zorg zelf voor een vuilniszak en neem je afval 
mee naar huis. 

 
27. Alleen karper en graskarper worden meegeteld in de einduitslag.  

 
28. Als er geen enkele karper tijdens de wedstrijd wordt gevangen, dan worden de prijzen 

meegenomen naar een volgende wedstrijd. Alle deelnemers kunnen zonder inschrijfgeld te 
betalen mee doen aan die volgende wedstrijd of zelf voor vervangers zorgen. Overleg hierover 
tijdig met de karpercommissie. 

 
29. Als er wél karper wordt gevangen, maar niet alle prijzen kunnen worden vergeven, worden de 

resterende prijzen onder de niet winnende (en bij de prijsuitreiking aanwezige) deelnemers 
verloot. 

 
30. Een koppel dat zich niet aan de regels in dit reglement houdt, wordt uitgesloten van verdere 

deelname aan de wedstrijd, dit ter beoordeling van de wedstrijdleiding. 
 

31. Let op: De KP is een honden losloopgebied, deze kunnen overlast veroorzaken. Houd hier 
rekening mee, blijf hoffelijk en voorkom onnodige escalatie. Wees alert dat honden nooit in 
haakaas kunnen happen.  

 
32. HSV Maarssen en de sponsor(en) zijn niet verantwoordelijk voor ongelukken en/of schade aan 

materialen van de deelnemers en derden. 
 

33. De wedstrijdleiding heeft het recht om besluiten te nemen op punten waar het reglement niet in 
voorziet of af te wijken van het reglement vanuit het beginsel van redelijkheid en billijkheid. 
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