
Briefing Deelnemers Federatief Kampioenschap Streetfishing Oost-Nederland 2020 

Zwolle, 29 februari 2020 

Verzamellocatie 

Bar & Bistro Kletsen en Proeven  
Melkmarkt 52  
8011 ME Zwolle 
 

Parkeren 

Parkeergarage Katwolderplein, Katerdijk, 8011 BT Zwolle, 2,80 per uur max 17,40 per dag 
Q-Park Maagjesbolwerk, Maagjesbolwerk 54, 8011 LL Zwolle, 3,60 per uur 
Provinciehuis Overijssel, Luttenbergstraat 2, 8012 EE Zwolle( gratis parkeren, wel een stukje lopen) 
(parkeerkosten zijn voor eigen rekening van de deelnemers) 

Wedstrijdcoördinator 
Tijdens de wedstrijd is er een wedstrijdcoördinator, die fungeert als  algemeen aanspreekpunt voor alle zaken die 

zich tijdens de wedstrijd voordoen. Onze wedstrijdcoördinator heet Jarno Veldhuizen, hij zal tijdens de wedstrijd 

aanwezig zijn en is bereikbaar op het volgende telefoonnummer: (volgt op een later moment) 

Aanmelden voor de wedstrijd 
Bij aankomst meldt iedereen zich met zijn VISpas en een geldig legitimatiebewijs (ID kaart/Paspoort/Rijbewijs). 

Graag per koppel melden bij de aanmeldtafel. Na aanmelden krijgt elk team een wedstrijdkaart, meetlint en 

aanvoerdersband mee. Deze moeten na de wedstrijd weer ingeleverd worden. 

Vervolgens kunnen de deelnemers een lekker kopje koffie of thee bestellen, aangeboden door Sportvisserij Oost-

Nederland 

Na de wedstrijd krijgt elke deelnemer nog een gratis hapje en drankje aangeboden . 

Dagprogramma 

Tijd Actie 

09:00-9.30 Deelnemers verzamelen bij Kletsen en Proeven 

09:15 -09:40 Controleren VISpas en legitimatie 

09:40 Wedstrijdbriefing 

09:55 Groepsfoto 

10:00 Start wedstrijd 

15:00  Einde wedstrijd 

15:00-16.00 Terug naar locatie Kletsen en Proeven, inleveren wedstrijdkaart, 
meetlint en aanvoerdersband 

16:00 Prijsuitreiking 
 

Foto’s 
Er worden foto’s gemaakt tijdens de wedstrijd, deze worden gebruikt voor publicatie op Facebook, Instagram, in de 

nieuwsbrief en reclame-uitingen (denk hierbij bijvoorbeeld aan een poster voor volgend jaar).  

 

 

 

 



Wedstrijdtraject 

Binnenstad Zwolle 

 

Let op!!  
Er mag gevist worden in het met blauw aangegeven water. Tevens mag er op de grenzen onder de brug gegooid 

worden vanaf de donkerblauwe kant op het kaartje.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Manier van score doorgeven 

Per team wordt er een WhatsApp groep gemaakt voor het doorgeven van de gevangen vissen. De groep wordt 

genoemd: Het ontvangen teamnummer + teamnaam. De score wordt direct na het vangen van de vis in de daarvoor 

bestemde WhatsApp groep geplaatst. Hierbij is het belangrijk dat er twee foto’s worden ingestuurd. 

• Foto 1: Vanger met de gevangen vis 

• Foto 2: Vis op verstrekte meetlint van Sportvisserij Oost-Nederland met de wedstrijdkaart ernaast, op een 

onthaakmat en de lengte in het bijschrift van de foto (linkerflank zichtbaar). 

Wanneer er op foto 2 geen onthaakmat te zien is, dan telt de vis niet mee voor het klassement. 

Vissen worden in hele centimeters meegenomen als score (afronding vanaf 0,5 cm naar boven).  

 

Wanneer de quotums zijn volgevist, stuur je alleen vangstfoto’s in van vissen die groter zijn dan je kleinste vis die per 

categorie meetelt voor de einduitslag. Voorbeeld: Je hebt twee snoeken van 66cm en 73cm dus je quotum voor 

snoek is vol. Vang je nu een snoek van 50cm, dan hoef je deze niet in te sturen. 

Foto’s die na 15.00 uur binnen komen, tellen niet mee voor de uitslag. De teamscore is pas geldig wanneer de 

wedstrijdkaart, de aanvoerdersband en het meetlint ingeleverd zijn bij de wedstrijdcoördinator.  

 



Algemene regels 

• Foto’s die na 15.00 uur worden ingeleverd tellen niet mee voor de uitslag. 
• Score is pas geldig wanneer uiterlijk om 16:00 de wedstrijdkaart, het meetlint en de aanvoerdersband ingeleverd  
zijn. 
• Elke deelnemer moet in bezit zijn van een VISpas.   

• De teamleden mogen onderling niet verder dan 25 meter van elkaar verwijderd zijn. De afzonderlijke teams 

houden een onderlinge afstand van minimaal 25 meter aan. Hier geldt een uitzondering op de regel van 25 meter 

afstand die teams tot elkaar moeten houden. Aan iedere zijde van de brug mag 1 team vissen. 

• Alle gevangen vissen worden na de meting en de foto (linkerflank zichtbaar) direct levend teruggezet.  

• Elk team dient in bezit te zijn van een onthaakmat en goed onthakingsmateriaal.  

• Elk team dient in bezit te zijn van een schepnet, minimale steel-lengte 3 meter en rubber gecoat.  

• Elk team dient in bezit te zijn van een telefoon met camerafunctie en internet.  

• Het gebruik van zgn. "lipgrippers" is niet toegestaan.  

• Er wordt uitsluitend met kunstaas gevist.  

• Een deelnemer mag gebruik maken van twee hengels, echter mag er maar met één tegelijk gevist 

worden. Vliegvishengels en vaste hengels zijn verboden.  

• Het vissen met meer dan 3 haken/dreggen aan één hengel is verboden.  

• Het gebruik van een vervoermiddel binnen een traject is niet toegestaan.  

• Het parcours wordt te allen tijde schoon achter gelaten.  

• Voeren is niet toegestaan.  

• Geen drugs en alcohol.  

• Roken gedurende de wedstrijdtijd is alleen toegestaan wanneer het team een ‘pauze’ inlast en er dus geen 

vishandelingen (vissen, onthaken, fotograferen, etc.) plaatsvinden. 

• Het is niet toegestaan om op boten te lopen.  

• Er mogen, behalve een teammaat, geen derden helpen bij landen en onthaken van de gevangen vis. Ook zijn er 

geen teamrunners toegestaan.  

• Elke deelnemer dient voor zijn/haar eigen lunch te zorgen. 

• Wildplassen is niet toegestaan.  

• Het is verboden om op privéterrein te vissen. 

 

Gang van zaken bij visvangst 

• Vis eerst onthaken op een onthaakmat. 
• Vis meten op het aangeleverde meetlint, linkerflank zichtbaar. 
• Vissen worden in hele centimeters genoteerd. Afronding vanaf 0,5 cm naar boven. 

• Foto maken van vis op meetlint en onthaakmat met wedstrijdkaart ernaast. 

• Foto maken van vis en degene die hem heeft gevangen. 

• Vis altijd behandelen en terugzetten (catch en release) met de grootst mogelijke zorg. 

• Direct na terugzetten foto’s sturen via Whatsapp, , Foto1: Vis + vanger, foto2: Vis op meetlint en onthaakmat 
met de lengte als bijschrift (linkerflank). Foto’s die na 15:00 uur binnenkomen tellen niet mee voor de 
uitslag.  

 
  



Score 
 
Er is geen minimum maat.  
De lengte van de gevangen vis in centimeters is het aantal punten. Vissen worden in hele centimeters meegenomen 
als score (afronding vanaf 0,5 cm naar boven). 
 
Voor de einduitslag gelden alléén de volgende vissen:  
De 5 grootste baarzen per team tellen mee in de einduitslag 
De 3 grootste snoekbaarzen per team tellen mee in de einduitslag 
De 2 grootste snoeken per team tellen mee in de einduitslag 
De 3 grootste overige vissen per team tellen mee in de einduitslag 
 
De categorie ‘overig’ bevat de vissoorten: roofblei, winde, pos, bot en meerval. Alleen de drie grootste vissen uit 
deze categorie tellen mee in de einduitslag. Dus niet bijv. drie roofbleien en drie windes. De categorie wordt 

gezien als één vissoort.  

 
•Vissen worden in hele centimeters genoteerd. Afronding vanaf 0,5 cm naar boven. 

•Als een vis buiten de onthaakmat op de grond terecht komt, telt hij niet, ongeacht de grootte van de vis.  

•Vissen die buiten de kieuwboog zijn gehaakt, zijn uitgesloten van punten. 

•In het geval van een gelijke einduitslag bepaalt de grootste vis het verschil tussen beide teams. 

 

•Foto’s dienen volgens protocol direct na de vangst tijdens de wedstrijd aangeleverd te worden bij de 

wedstrijdleider in de daarvoor bestemde Whatsapp groep.  

•Foto’s die na 15:00 uur binnenkomen worden niet meer meegeteld voor de uitslag. 

•Score is pas geldig wanneer na de wedstrijd de wedstrijdkaart, het meetlint en de aanvoerdersbanden zijn 

ingeleverd bij de wedstrijdcoördinator.  

Lunch 

Omdat we de wedstrijd aan 1 stuk door vissen zullen we niet terugkomen voor de lunch. Deelnemers zullen dus zelf 

voor hun lunch moeten zorgen en deze tijdens de wedstrijd nuttigen. 

Voor meer informatie of vragen kun je mailen met Sportvisserij Oost-Nederland 

wedstrijden@sportvisserijoostnederland.nl 

Tot ziens in Zwolle! 

mailto:wedstrijden@sportvisserijoostnederland.nl

