
HANDLEIDING INVULLEN FORMULIEREN:

1. AANVRAAG TOT HET INRICHTEN VAN 
EEN WEDSTRIJD MET BEHOUD VAN 
ONDERMAATSE VIS

2. DE HENGELVANGSTREGISTRATIE2. DE HENGELVANGSTREGISTRATIE

VAN WEDSTRIJDEN IN OPENBARE   
WATERS



AANVRAAG TOT HET INRICHTEN VAN EEN WEDSTRIJD 

MET BEHOUD VAN ONDERMAATSE VIS

1. Gegevens organisatoren

2. Gegevens viswater

3. Type wedstrijd
a. Openbare wedstrijd
b. Clubwedstrijd



AANVRAAG TOT HET INRICHTEN VAN EEN WEDSTRIJD 

MET BEHOUD VAN ONDERMAATSE VIS

1. Gegevens organisatoren

- Grotendeels verplicht in te vullen (*)

- Indien clubnaam niet aanwezig is in vooropgestelde lijst, 

gelieve eerst contact op te nemen met secretariaat �gelieve eerst contact op te nemen met secretariaat �

aanvulling zichtbaar binnen 5 minuten.

- Automatische aanpassing formulier (punt 3) na invulling aard 

wedstrijd (club-/openbaarformulier). 



AANVRAAG TOT HET INRICHTEN VAN EEN WEDSTRIJD 

MET BEHOUD VAN ONDERMAATSE VIS

2. Gegevens viswater

- Aanduiding provincie
- Pas na aanduiding van de provincie kan het geschikte water 
aangeklikt worden.
- Indien het water niet voorkomt in de lijst, gelieve contact op - Indien het water niet voorkomt in de lijst, gelieve contact op 
te nemen met  het secretariaat.

- Zone of sectorzone: verdere specificatie locatie wedstrijd



AANVRAAG TOT HET INRICHTEN VAN EEN WEDSTRIJD 

MET BEHOUD VAN ONDERMAATSE VIS

3. Type wedstrijd

3. a.  Clubwedstrijd
- Aanvraag verzenden aanklikken � vervolgens verschijnt er een 
verificatie van de verzending en wordt er aan elke wedstrijd een 
specifiek nummer toegekend.specifiek nummer toegekend.

bv. X12
Dit nummer zal automatisch verstuurd worden naar het 
aangegeven e-mailadres.
- Deze wedstrijdnummer is belangrijk voor het verder invullen van 
de hengelvangstregistratie:“12” invullen!
- Indien aanvraag niet correct of volledig ingevuld is, ontvangt u een 
foutmelding.



AANVRAAG TOT HET INRICHTEN VAN EEN WEDSTRIJD 

MET BEHOUD VAN ONDERMAATSE VIS

3. Type wedstrijd

3.b. Openbare Wedstrijd
- Invullen bijkomende gegevens
- Vervolgens formulier ondertekenen aan de hand van het invullen 
van de naam van de verantwoordelijke.
- Aanvraag verzenden aanklikken � Vervolg idem clubwedstrijd- Aanvraag verzenden aanklikken � Vervolg idem clubwedstrijd

Wel voorlopig wedstrijdnr. O 13

Definitief wedstrijd code later ingevuld door Ronny Dejonghe
A13 (zie kalender).

Invullen hengelvangstregistratie: nr. “13” aangeven!



DE HENGELVANGSTREGISTRATIE VAN WEDSTRIJDEN  

IN OPENBARE WATERS

1. Algemene gegevens wedstrijd

2. Vangstgegevens wedstrijd (Verplicht in te vullen)2. Vangstgegevens wedstrijd (Verplicht in te vullen)

Lengteverdeling visgroepen verwerkte leefnetten

3.    Bijkomende informatie (facultatief)



DE HENGELVANGSTREGISTRATIE VAN WEDSTRIJDEN  

IN OPENBARE WATERS

1. Algemene gegevens wedstrijd

- Opzoeken gegevens wedstrijd aan de hand van 
wedstrijdnummer (bv 13) toegekend bij de aanvraag.

- Dit wedstrijdnummer heeft de verantwoordelijke ontvangen 
via e-mail of kan gevonden worden op de wedstrijdkalender 
op de website www.vvhv.be



DE HENGELVANGSTREGISTRATIE VAN WEDSTRIJDEN  

IN OPENBARE WATERS

2.a.  Vangstgegevens wedstrijd (verplicht in te vullen)

2.b.  Lengteverdeling visgroepen verwerkte leefnetten

Clubwedstrijd
Procedure: Controle van 3 leefnetten. 

Leefnet 1: nr. via loting eerste 7 nummersLeefnet 1: nr. via loting eerste 7 nummers

Leefnet 2: de helft van het aantal deelnemers

Leefnet 3: nr. via loting laatste 7 nummers

– Minstens 1 meetbak ter beschikking hebben.

– Invullen van gegevens via formulier aan het water.

– Formulier downloaden via website VVHV of opvragen via federatie.

– Gewicht leefnet, telling + lengte van vis aan de hand van tabel per 
5 cm.

Gegevens overbrengen naar formulier op PC en via email doorsturen 
naar verantwoordelijke federatie max. 14 dagen na wedstrijd.



DE HENGELVANGSTREGISTRATIE VAN WEDSTRIJDEN  

IN OPENBARE WATERS

2.a. Vangstgegevens wedstrijd (verplicht in te vullen)

2.b.  Lengteverdeling visgroepen verwerkte leefnetten

Openbare wedstrijd
Procedure: Controle van 6 leefnetten.

Leefnet 1 + 6: loting in de sectorenLeefnet 1 + 6: loting in de sectoren

Leefnet 2, 3, 4, 5: midden van elke sector

– Minstens 3 meetbakken ter beschikking hebben. (bij grote wedstrijden, 
liefst 1 per sector.)

– Invullen van gegevens via formulier aan het water.

– Gewicht leefnet, maat van vis aan de hand van tabel per 5 cm.

Gegevens overbrengen naar formulier op PC en via email doorsturen naar 
verantwoordelijke federatie  max. 14 dagen na wedstrijd.



DE HENGELVANGSTREGISTRATIE VAN WEDSTRIJDEN  

IN OPENBARE WATERS

3. Bijkomende informatie (facultatief)

- Mogelijkheid tot het geven van enkele bemerkingen.

- En tenslotte aanklikken versturen aanvraag- En tenslotte aanklikken versturen aanvraag

- Verificatie of foutmelding verzending


