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1. Alle wedstrijden zullen verlopen volgens de laatste versies van het Protocol veilig sporten van 

het NOC-NSF en het Protocol verantwoord vissen van Sportvisserij Nederland. Kijk ook goed 

naar de laatste richtlijnen van iedere wedstrijd op de website van Sportvisserij Nederland. 

 
2. Er wordt gevist in twee categorieën: dobber dragend en vrije hengel 

 
3. In de categorie dobber dragend is toegestaan: Vaste hengel en Match hengel (de dobber moet 

het lood kunnen dragen) 
 

4. De categorie vrije hengel: de feederhengel, matchhengel en de vaste hengel 
 

5. Er wordt gevist van 10.00 uur tot 15.00 uur 
 

6. Zodra de deelnemer in het bezit is van een digitaal gestuurde visstek (vak en nummer) welke 

omstreeks 8.30 uur digitaal bekend gemaakt wordt, mag hij/zij zich naar de visplaats 

begeven en met de opbouw beginnen.  

 

7. Afhankelijk van de geldende maatregelen zal er wel/geen fysieke prijsuitreiking plaatsvinden. 
Hier wordt u als deelnemer voor de wedstrijd over geïnformeerd. Als er geen fysieke 
prijsuitreiking plaatsvindt dan worden de prijzen de vorm van bonnen nagestuurd en kan men 
na het wegen direct huiswaarts gaan.  

 
8. Lengte leefnet is minimaal 3,50 meter en maximaal 20 kg vis per leefnet  

 
9. Verboden aassoorten: vers de vase en deegproducten. 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. Het gebruik van een voerkatapult is verboden. 

 
10. Snoek, snoekbaars, meerval en paling tellen niet mee. 

 
11. Ook moet men zich aan de wettelijke regels en bepalingen houden. 

 
12. De plek moet schoon worden achtergelaten. 

 
13. De weging geschied door de wedstrijdcontroleurs, i.v.m. de Corona richtlijnen kan dit wat 

langer duren dan u gewend bent. Het is niet toegestaan om mee te lopen met het wegen op 
straffe van diskwalificatie.  

 
14. In gevallen waarin het reglement niet voorziet, beslist de wedstrijdleiding/jury 

 
15. Sportvisserij Oost-Nederland aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid, de veroorzaker van 

schade is hoofdelijk aansprakelijk. 
 


