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Het gedeelte van de werpsport dat vanwege het werpgewicht met tweehandige hengels gebeurt.
2. MANIER VAN WERPEN:
Werpen zal geschieden met beide handen.
3. HENGELS:
Er gelden geen beperkingen voor wat betreft lengte, materiaal of constructie van de hengels.
A. OGEN:
Minimaal drie geleideogen plus een topoog moeten op de hengel zijn gemonteerd en de lijn moet door alle
aanwezige ogen heenlopen.
B. CYCLOPS:
Zogenaamde "Cyclops" hengels zijn toegestaan.
4. REELS/MOLENS:
Alle reels en molens mogen gebruikt worden, zolang het maar mogelijk is daarmee daadwerkelijk te vissen.
5. LIJN & VOORSLAG:
Beide moeten een ronde doorsnede hebben, overal even dik zijn en van een homogene structuur.
A. HOOFDLIJN:
Minimale diameter van: 35/100 voor 175 gram, 31/100 voor 150 gram, 28/100 voor 125 gram en
25/100 voor 100 gram.
B. VOORSLAG:
Minimale diameter van 75/100 mm voor 150 en 175 gram.
Minimale diameter van 65/100 mm voor 100 en 125 gram.
De voorslag is bijvoorkeur fluorescerend en moet minimaal vijf hele slagen om de spoel zitten alvorens te
werpen.
6. WERPGEWICHTEN:
Alleen door de D.S.F. beschikbaar gestelde werpgewichten, zijnde 100, 125, 150 en 175 gram mogen worden
gebruikt. Verbinding met voorslag d.m.v. een ovale splitring is verplicht. De voorslag dient bevestigd te zijn aan
de enkeldradige zijde van de splitring. Schaven, snijden, vijlen of overdreven polijsten van de werpgewichten
is niet toegestaan.
7. WERPVELD:
Het werpveld is V-vormig met een basishoek van 30°. Op 100 meter is het werpveld 51,76 meter breed en
wordt verlengd naar behoefte.
8. WERPEN:
Het werpen zal vanachter een plank van 2,5 meter lengte gebeuren, welke haaks op de middellijn staat. Men
mag niet over de plank treden alvorens het werpgewicht de grond raakt. De worp is geldig indien het
werpgewicht binnen het V-vormige veld ligt en verbonden is met molen of reel via een in takte lijn. Het
werpgewicht mag niet uit de bodem getrokken worden alvorens de afstand is opgemeten. In geval van
losliggend werpgewicht door harde bodem of onvrijwillig lostrekken, mag het werpgewicht in geen geval
aangeraakt of verplaatst worden.
A. Het is niet geoorloofd om met de hengel een baan van meer dan 360° te beschrijven, voor welke
vorm van werpen dan ook. Het bestuur en/of de wedstrijdcommissie kan elke gevaarlijk geachte vorm van
werpen verbieden.
B. Opmeten gebeurt met een afstandsmeter en prisma. Afgeworpen werpgewichten en lijnen moeten
in dezelfde ronde opgehaald en afgemeld worden bij de wedstrijdcommissie.
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9. LIJNCONTROLE:
In de eerste ronde zullen de lijndiameters van voorslag en hoofdlijn, alsmede het aantal slagen om de spoel,
worden gecontroleerd. Daarna vinden er willekeurige controles plaats.
10. RECORDS:
In geval van een record wordt de lijndikte gecontroleerd, over de gehele lengte van de worp, om de tien meter
en aan beide zijden van knopen. Het record is alleen geldig als aan alle reglementen is voldaan en de controles
hebben plaatsgevonden in het bijzijn van twee bestuursleden die niet zelf bij de worp zijn betrokken.
11. HUISHOUDELIJK WEDSTRIJDREGLEMENT:
A. 1 uur voor de aanvang van de wedstrijd moet men zich melden bij de wedstrijdcommissie.
De baan wordt gezamenlijk opgezet, pas daarna is het toegestaan je spullen uit te pakken.
B. De baancommissaris bepaalt hoe en waar de baan wordt uitgezet.
C. De baancommissaris bepaalt of bij windverandering de baan wordt omgelegd.
D. De wedstrijdcommissie wijst de mensen aan die moeten meten.
E. De startvolgorde wordt bepaald door loting.
F. De wedstrijdcommissie roept de deelnemers op om aan de start te verschijnen.
G. Elke werper moet klaar staan wanneer het zijn/haar beurt is, zoniet dan vervalt de betreffende
worp. Men is echter nooit verplicht aan alle worpen deel te nemen.
H. Na de worp wordt de hengel tegen de daarvoor bestemde rekken geplaatst. En dient de werper het
veld te verlaten.
I.

Deelnemers moeten hun eigen worp binnen draaien en men is verplicht om naast elkaar te blijven
lopen en de lijn strak te houden, om stuklopen te voorkomen.

J.

Alleen deelnemers, opmeters en bestuursleden worden tijdens de wedstrijd op het werpveld
toegelaten.

K. Voor een vlot verloop van de wedstrijd is het gewenst om alleen de verste worp te laten meten en
noteren. Alleen in het geval van "kans op het hoogste gemiddelde" op de finale zullen alle worpen gemeten
worden. Men dient zo snel mogelijk het werpveld te verlaten.
L. Iemand die stuk gooit is verplicht dit te melden bij de wedstrijdcommissie en bij het binnen draaien
mee te lopen om werpgewicht en lijn terug te vinden. Iedereen die een werpgewicht vindt dient dit bij de
wedstrijdcommissie te melden en het aan de eigenaar terug te geven.
M. Aan het eind van de wedstrijd is iedereen verplicht om gezamenlijk de baan over te lopen om
achtergebleven werpgewichten en lijn op te zoeken. Het achterblijven van lijn en rommel is niet alleen
schadelijk, maar kan de club in problemen brengen voor wat betreft het gebruik van het veld.
N. Bij minder dan 15 deelnemers zal er tussen de worpen een pauze worden ingelast.
O. Na de laatste werper in de groep heb je nog 5 minuten om eventuele pruiken te ontwarren, daarna over de
pruik opspoelen.
P. Bij gebruik van rugnummers moeten deze goed zichtbaar gedragen worden.
Q. Het dragen van winkel reclame is tijdens de wedstrijden verboden. Alleen sponsors mogen reclame
maken na toestemming van het bestuur.
R. De wedstrijdcommissie kan iemand toestaan niet in volgorde te werpen, of een worp over te laten
doen indien deze mislukt buiten de schuld van de werper.
S. Iedere werper die zich niet aan de regels houdt kan gestraft worden met het ongeldig verklaren van
zijn worp of worpen. Problemen en geschillen moeten onmiddellijk en ter plaatse aan de wedstrijdcommissie
worden gemeld, zoniet dan kunnen ze bij latere discussie worden verworpen bij gebrek aan bewijs.
T. Tijdens de wedstrijd is het bestuur niet aanspreekbaar voor wedstrijdzaken, hiervoor dient de
wedstrijdcommissie.
U. In die gevallen waarin het reglement niet voorziet, beslist de wedstrijdcommissie. Uitspraken van de
wedstrijdcommissie zijn bindend.
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V. Er worden de volgende categorieën onderscheiden:
1e categorie 200 meter en verder,
2e categorie tussen 150 en 200 meter,
3e categorie tussen 100 en 150 meter.
4e categorie tot 100 meter.
Doet men voor het eerst mee, of na lange tijd weer mee, aan de competitie dan bepaald het bestuur na twee
wedstrijden in welke categorie men wordt ingedeeld.
Wanneer een lid als gevolg van structurele medische redenen niet meer op zijn oude niveau kan deelnemen
kan het bestuur, middels een verzoek, het lid in een andere categorie indelen.
W. Op de finaledag zijn de volgende prijzen te winnen:
1e cat.: 1e, 2e en 3e prijs,
2e cat.: 1e, 2e en 3e prijs,
3e cat.: 1e, 2e en 3e prijs,
4e cat.: 1e, 2e en 3e prijs,
Nederlands Kampioen,
Hoogste gemiddelde,
Meest rechte worp,
Wisselbeker voor de verste worp van het seizoen.
De Zilveren Haak, een wisselprijs in elke categorie.
Beste nieuwkomer (een nieuwkomer is iemand die in hetzelfde jaar dat hij lid is geworden, aan de wedstrijden
deelneemt).
Het Vlieggewicht.
X. Er worden vijf wedstrijden en een finale gegooid.
De wedstrijden bestaan minimaal uit negen worpen. De werpronde die om 15:30 uur gaande is zal dan de laatste
van de dag zijn. De finale bestaat uit negen worpen.
Op de wedstrijden en de finale bepaald men zelf of men met 100, 125, 150 of 175 gram werpt.
De einduitslag wordt als volgt bepaald:
Van elke wedstrijd en de finale telt de verste afstand, ongeacht met welk gewicht gegooid.
Het totaal van de drie beste wedstrijden neem je mee naar de finale.
Hierbij wordt twee maal de verste afstand van de finale geteld en door vijf gedeeld.
Deze berekening is bepalend voor de einduitslag in de 1e, 2e, 3e en 4e cat., bij bepaling Nederlands Kampioen en
beste nieuwkomer.
De Zilveren Haak is voor degene die in zijn categorie de meeste meters van het seizoen heeft, dus de verste
afstanden van de wedstrijden en de finale bij elkaar opgeteld.
De prijs voor de meest rechte worp is voor degene die op de finaledag het dichtst bij de
middellijn gooit.
De prijs voor het hoogste gemiddelde is voor degene die op de finale dag het hoogste
gemiddelde gooit gezien over acht geldige worpen.
Het Vlieggewicht is voor degene die zijn pr., in meters, het beste verbetert. Peildatum is je pr. op de finale van
het vorige seizoen.
Y. Verdeling van de prijzentafel gaat volgens het puntenklassement.
Je plaatsnummer van de daguitslag is het aantal punten dat je krijgt. Doe je een keer niet mee dan krijg je 35
punten. De eerste keuze uit de prijzentafel is voor degene die de minste punten heeft in de 1e cat. gevolgd door
degene met de minste punten uit de 2e cat. en zo verder tot iedereen een prijs heeft uitgezocht.
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