
Overzicht Sancties Selectie Streetfishing Zwolle:
Overtredingen van het wedstrijdreglement en/of de algemene voorwaarden of andere 
misdragingen van deelnemers, worden door de jury genoteerd op het sanctieformulier en kunnen 
worden bestraft met het uitreiken van een gele of rode kaart.

Bij het niet volgen van onderstaande regels zal eerst gewaarschuwd worden/uitleg 
worden gegeven. Bij herhaling kan een gele kaart worden gegeven. 
Artikelen: 10, 15, 35, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 56, 57

• Na de controle van De VISpas ontvangt het koppel een uniek meetlint en een 
aanvoerdersband. De aanvoerdersband moet zichtbaar gedragen worden tijdens de 
wedstrijd.

• Het is niet toegestaan om tijdens de wedstrijd onder invloed te zijn van alcohol en/of 
drugs.

• Er mogen, behalve deelnemers en controleurs, geen derden helpen bij het landen en 
onthaken van de gevangen vis. Ook zijn er geen teamrunners toegestaan.

• Deelnemers uit één en hetzelfde koppel mogen onderling niet verder dan 25 meter van 
elkaar verwijderd zijn.

• Koppels houden een onderlinge afstand aan van minimaal 25 meter. Enige uitzondering op 
deze regel: aan iedere zijde van een brug mag één koppel vissen ook al is deze brug 
minder dan 25 meter breed.

• Er mag worden gevist tot aan de grenzen van het parcours. Wanneer dit een brug betreft, 
mag er onder deze brug gegooid worden vanaf de parcourszijde. Men mag niet vissen aan 
de andere zijde van de brug.

• Het gebruik van een (al dan niet gemotoriseerd) vervoermiddel binnen een parcours is niet 
toegestaan gedurende de wedstrijd (vanaf de startlocatie tot het eindsignaal om 15.00 
uur).

• Het is verboden om op privéterrein te vissen en het is niet toegestaan om op boten te 
lopen. Het parcours dient te allen tijde schoon achter gelaten te worden.

• Gevist dient te worden met één hengel. Iedere deelnemer mag twee hengels in zijn bezit 
hebben tijdens de wedstrijd (een koppel mag dus in het bezit zijn van maximaal vier 
hengels). Vliegvishengels en vaste hengels zijn verboden.

• Er wordt uitsluitend met kunstaas gevist.
• Voeren is niet toegestaan. 

Bij het niet volgen van de volgende onderstaande regels wordt een gele kaart gegeven 
zonder eerst te waarschuwen of uitleg te geven:  
Artikelen: 50, 53, 54, 55, 59, 60

 Het gebruik van lood is verboden op straffe van een gele kaart. Om hierin tegemoet te
komen ontvangen de deelnemende koppels voor de start van de wedstrijd een pakket met
alternatieven.

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

 Iedere foto moet worden genomen met de vis op het meetlint, op de onthaakmat.
 Het gebruik van zogenaamde "lipgrippers" is niet toegestaan.
 Gevangen vis moet te allen tijde worden onthaakt op een onthaakmat.
 De vis dient in het schepnet te worden teruggezet in het water

Een rode kaart wordt per deelnemer uitgereikt en kan worden gegeven bij grove 

overtredingen die de uitslag van de wedstrijd beïnvloeden of bij het gebruik van geweld 

(verbaal of non-verbaal). Een rode kaart betekent diskwalificatie en daarmee heeft het 

koppel dus geen uitslag. De volgende overtredingen vallen hier o.a. onder:  

Artikelen: 26, 51, 54, 58
 Iedere poging tot bedrog of misleiding (ook wanneer dit achteraf is geconstateerd) evenals

onsportief of aanstootgevend gedrag tijdens de gehele wedstrijddag, kan tot diskwalificatie
leiden.

 Elk koppel dient in bezit te zijn van een schepnet met een minimale steel-lengte van 3
meter en hij moet rubber gecoate zijn.

 Elk koppel dient in bezit te zijn van een onthaakmat en onthakingsmateriaal.
 Elk koppel dient de gevangen vis zodanig te onthaken en te behandelen, dat geen

verminking ontstaat en de vis levend en onbeschadigd kan worden teruggezet. Het koppel
dient te allen tijde zorg te dragen voor het welzijn van de vis.


