
 

FEDERATIEF CLUBKAMPIOENSCHAP 2017  
 

 
Deelname  

1. Deelnemers dienen in het bezit te zijn van een op hun naam gestelde en van het logo 
en/of de naam van de vereniging die aangesloten is bij SVON waarvoor zij 
deelnemen voorziene, geldige VISPAS uitgegeven door Sportvisserij Nederland.  

2. Inschrijving voor het Federatief Clubkampioenschap, de eerste reeks per rayon, 
geschiedt bij SVON of secretaris van rayon en staat open voor alle aangesloten 
verenigingen. 

3. Het aantal deelnemende vissers per vereniging is 25. De uitslag wordt echter 
opgemaakt op basis van de vijf hoogstgeplaatste vissers van één vereniging. 

4. Per vereniging kan één team worden ingeschreven. Meerdere verenigingen kunnen 
gezamenlijk ook één team afvaardigen. Deze verenigingen mogen dan niet ook nog 
een ander team afvaardigen. Bij zo’n gezamenlijk team wordt bij een eventuele 
finaleplaats het prijzengeld gelijkelijk verdeeld over de betrokken verenigingen. 

5. Er worden voorrondes en één finale gevist. Het aantal voorrondes wordt bepaald aan 
de hand van het aantal deelnemers. Indien er minder rondes nodig zijn dan gepland 
ontvangen de verenigingen tijdig bericht welke ronde komt te vervallen. De 
federatieve finale zal tussen de vier rayon winnaars worden gevist. De federatie finale 
wordt georganiseerd door wedstrijdcommissie van SVON. 

 
Klassering  

6. Op grond van het behaalde vangstgewicht wordt een klassering opgemaakt. Deze 
klassering geldt over de vijf hoogst geklasseerde vissers per vereniging. De 
deelnemer die het hoogste vangstgewicht heeft behaald krijgt 10 klassementspunten, 
de daarop volgende 9 enz. (tijdens finale resp. 20 punten, 19 punten enz.). Junioren 
(tot en met 13 jaar) krijgen 5 punten extra, indien ze bij de vijf hoogst geklasseerde 
eindigen. Indien meer deelnemers hetzelfde vangstgewicht hebben, verkrijgen zij 
dezelfde klassementspunten. Vervolgens wordt doorgeteld (bijv. 2 x 9, volgende 7 
punten). Niet verschenen deelnemers, gediskwalificeerde deelnemers evenals 
deelnemers die geen vangstpunten hebben behaald, ontvangen één 
klassementspunt minder dan de laatste visser met vis. De club met het hoogste 
aantal klassementspunten is winnaar en gaat door naar de volgende ronde/finale.  

7. Indien clubs met gelijke klassementspunten eindigen, dient op onderstaande wijze de 
juiste rangvolgorde te worden vastgesteld.  

a.   Volgens het totale vangstgewicht van de vijf hoogst geklasseerden;  
b.   Volgens het hoogste vangstgewicht per deelnemer per club;  
c.   Volgens het tweede hoogste vangstgewicht;  

8. De finale gaat tussen de winnaars van de laatste voorronde.  
9. De vereniging die de rayon finale wint gaat naar de Federatieve Finale. 
10. De Federatieve Finale vindt plaats op 7 oktober 2017. 

11. Water: Overijssel Kanaal Lemelerveld (hankate) 
 
Wedstrijdregels  

12. Binnen het rayon wordt er tijdens een bijeenkomst geloot voor de volgende ronde, of 
er wordt tijdens een bijeenkomst voor de hele cyclus geloot welke verenigingen het 
tegen elkaar zullen opnemen. 

13. Per voorronde wordt 1 wedstrijd vervist. De vereniging die bij de loting het eerst wordt 
getrokken, is de ‘thuisvissende’ vereniging.  



 

14. De “thuisvissende” vereniging bepaalt in welk water gevist wordt en geeft dit zo snel 
mogelijk door aan de tegenstander. In overleg tussen beide verenigingen kan hiervan 
worden afgeweken.  

15. Indien beide verenigingen het onderling eens zijn, mag van de vastgestelde data 
worden afgeweken. De vastgestelde data worden dan de uiterste data waarop de 
voorrondes dienen te zijn vervist.  

16. De volledige uitslag met punten en gewichten, met daarin de namen en lidnummers 
van de vissers die hebben deelgenomen wordt zo snel mogelijk na de wedstrijd per 
e-mail aan Sport Visserij Oost Nederland doorgegeven.  

17. De wedstrijd heeft een tijdsduur van bij voorkeur 4 uur. De wedstrijdduur dient 
minimaal 2 uur te zijn. De “thuisvissende” vereniging heeft het recht de wedstrijd bij 
slechte weersomstandigheden (onweer e.d.) of bepaalde calamiteiten (ongevallen, 
demonstratie e.d.) stil te leggen en na enige tijd te hervatten. Indien minimaal 2 uur 
van de wedstrijdduur is gevist, is de wedstrijd geldig. Bij geringere duur wordt over 
gevist.  

18. Er worden geen vakken uitgezet. Junioren en senioren vissen samen. 
19. Er mag worden gevist met één hengel. De hengelkeuze is vrij.  
20. Aas en voer vrij m.u.v. vers de vase en kunstaas. Ten aanzien van het aas en voer is 

het voorhanden hebben en/of gebruik van gekleurde maden en lokvoeders waaraan 
(schadelijke) kleurstoffen zijn toegevoegd, niet toegestaan  

21. Loting van de plaatsnummers vindt plaats in het bijzijn van beide verenigingen.  
22. Elke gevangen meetellende vis moet door de deelnemer in een ruim leefnet worden 

bewaard. Per leefnet is een maximum van 20 kg toegestaan. Bij weging dient het 
leefnet voorzichtig leeggemaakt te worden.  

23. De deelnemer dient de gevangen vis zodanig te onthaken en te behandelen, dat 
geen verminking ontstaat en de vis onbeschadigd kan worden teruggezet. De ter 
weging aangeboden vis dient in levende staat te verkeren.  

24. Wegen van de vis geschiedt over maatse (zie Gezamenlijke lijst van Nederlandse 
Viswateren en de laatste Aanvullingslijst) en niet door maat beschermde soorten. 
Indien de gevangen vis niet kan worden gewogen dient deze te worden geteld totdat 
de gevangen vis gewogen kan worden (vanaf 10 gram). Bij 0 gram wordt het aantal 
visjes genoteerd dat gevangen is. Barbeel, snoek en aal mogen niet in het leefnet 
worden bewaard. 
 

Overig  
25. Deelnemende verenigingen zijn verantwoordelijk voor de organisatie van de 

voorrondes. Sport Visserij Oost Nederland behoudt wel het recht om onaangekondigd 
controles op naleving van het reglement uit te voeren. 

26. Iedere deelnemer wordt geacht het wedstrijdreglement te kennen en stipt na te leven. 
Deelnemen betekent instemmen met het reglement.  

27. Op dit wedstrijdreglement zijn mede van toepassing de bij of krachtens de 
Visserijwet, het Reglement voor de Binnenvisserij en het Reglement Minimummaten 
en Gesloten Tijden vastgestelde regels.  

28. Alle voorrondes en de rayon finale worden volgens dit reglement gevist. Er kunnen 
aanvullende regels voor het betreffende wedstrijdwater (bijvoorbeeld over de 
toegestane hoeveelheid voer) gesteld worden. 

29. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist Sport Visserij Oost 
Nederland.   
 

                                                 
 
                                                   Wedstrijdcommissie 2017               



 

 


