
     

Wedstrijdreglement 
Selectie vijvervissen 2023 

  
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. Alle 
deelnemers ontvangen deze. Kijk ook goed naar de laatste richtlijnen van iedere wedstrijd op 
de website van Sportvisserij Nederland. (Indien van toepassing) 

 
Deelname 

2. Deelnemers dienen in het bezit te zijn van een op hun naam gestelde geldige (JEUGD)VISPAS 
uitgegeven door Sportvisserij Nederland.  

3. Kosten deelname selectiewedstrijd bedragen 15 euro. 
4. Deelname aan de finale is voor de deelnemers gratis. (De kosten voor deelname aan de finale 

worden vergoed door de federaties.) 
 

Viswater 
5. Vispark Nolderwoud 

 
Wedstrijdregels  

6. De wedstrijd heeft een tijdsduur van vijf uur aaneengesloten. De wedstrijdleiding 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 
50% van de wedstrijdduur is gevist, is de wedstrijd geldig. Bij geringere duur wordt de 
wedstrijd afgelast.  

7. Loting: 08:30 uur. Deze wordt fysiek dan wel digitaal gehouden, zie hiervoor de richtlijn. 
8. Er wordt gevist van 10:00 uur tot 15:00 uur. Bij warm weer lassen wij altijd een pauze in om 

tussendoor te wegen. De tijd van de pauze wordt naderhand bijgetrokken. Bij een pauze van 
een half uur, zal er dus een half uur langer gevist worden. Dit wordt voorafgaand aan de 
wedstrijd met een ieder gecommuniceerd. Tijdens een eventuele pauze mag er niet gevoerd 
worden. Pauze zal worden aangeduid met hetzelfde signaal als start/eind wedstrijd. Vis die 
gehaakt is tijdens het signaal van de pauze mag nog gevangen worden en telt mee. 

9. Vis die gehaakt is tijdens het eindsignaal mag nog gevangen worden en telt mee. 
10. Vissen is enkel toegestaan vanaf de daarvoor aangelegde vissteigers. 
11. Er wordt gevist in sectoren. De verdeling van de sectoren wordt aangeduid in de richtlijn. Per 

sector wint degene met het hoogste gewicht. Einduitslag wordt opgemaakt aan de hand van 
de sectoren op basis van gewicht(de nummers 1 van de sectoren worden gerangschikt op 
gewicht, vervolgens de nummers 2 ect.)  

12. Er mag worden gevist met één vaste hengel, voorzien van elastiekmontage en 1 
weerhaakloze haak, maximum hengellengte bedraagt 13 m. Afstand tussen hengeltop en 
dobber maximaal 2 m. Gebruik van een elastiekmontage is verplicht, vaste top is niet 
toegestaan. 

13. Bij het eventuele cuppen mag slechts één hengel zich boven het water bevinden. 
14. Er mag uitsluitend met weerhaakloze haken gevist worden. Maximale haakgrootte is 10. 

Gevlochten lijn verboden. 
15. Zinkvissen is verboden. Het gebruik van een voerkorf of methodfeeder is verboden. 



16. Het gebruik van de katapult is verboden! 
17. Aas vrij, behalve kunstaas, verse de vase, alle vormen van vlees, hondenvoer, kattenvoer, 

boterzuur en gekleurde maden. Drijvend vissen/voeren is verboden. Maden maximaal 2 liter 
per persoon. 

18. Grondvoer mag enkel gecupt worden. 
19. Elektronische hulpmiddelen zijn niet toegestaan. 
20. Leefnetten en schepnet drogen voor plaatsing in water of voorafgaand aan de wedstrijd. 10 

minuten voor aanvang van de wedstrijd minimaal 2 leefnetten in het water plaatsen. Bij 
goede vangsten mag leefnet bij gezet worden. 

21. Margin vissen is toegestaan, links en rechts van de stek. Maximaal 4 delen aan elke kant, ook 
geldend voor de kopstekken.  

22. Alle vissen dienen te worden geschept en dienen met behulp van het schepnet in het leefnet 
geplaatst te worden. Gebruik van verrubberde schepnetten is verplicht. 

23. Het leefnet dient tot aan het moment van de weging in het water te blijven. De limiet per 
leefnet bedraagt maximaal 25 kg, indien nodig kan tijdens de wedstrijd een leefnet worden 
bijgeplaatst. Wordt meer dan 25 kg in een leefnet aangetroffen, dan geldt het maximum van 
25 kg. Bij meer dan 30 kg in een net telt 0 kg. Nadat de vangst van een deelnemer is gewogen 
dient de vis weer voorzichtig in het water te worden geplaatst.  

24. Een deelnemer is verplicht de vangst te laten wegen, te laten noteren op de wedstrijdkaart 
en deze voor akkoord te ondertekenen. Een deelnemer die voortijdig de wedstrijd verlaat 
en/of het leefnet uit het water verwijdert voordat tot de weging wordt opgeroepen, wordt 
gediskwalificeerd.  

25. 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. Overtreding van dit artikel kan tot 
diskwalificatie leiden.  

26. Lood hoort niet thuis in het (water)milieu. De organisatie raadt dan ook aan om in plaats van 
met lood met alternatieven hiervoor te vissen. 

27. Laat geen afval achter. 
 
Klassering  

28. De uitslag wordt opgemaakt op basis van het hoogste gewicht per sector. Per sector wint 
degene met het hoogste gewicht. Einduitslag wordt opgemaakt aan de hand van de sectoren 
op basis van gewicht (de nummers 1 van de sectoren worden gerangschikt op gewicht, 
vervolgens de nummers 2 ect.)  

29. Het aantal deelnemers dat zich kwalificeert voor de finale is afhankelijk van het totaal aantal 
stekken over alle wedstrijden in verhouding tot het aantal stekken in de finale. Hier wordt 
een afvaardiging per wedstrijd over berekend en dit wordt tijdig voorafgaand aan de 
wedstrijd kenbaar gemaakt. 
 

Overig  
30. Iedere deelnemer wordt geacht het wedstrijdreglement te kennen en stipt na te leven. 

Deelnemen betekent instemmen met het reglement.  
31. Alle deelnemers conformeren zich bij inschrijving aan het wedstrijdreglement, het 

exoneratiebeding, het privacy statement van Sportvisserij Oost-Nederland en geven 
toestemming voor publicatie van de uitslag, inclusief eventuele publicatie van foto’s en of 
filmpjes gemaakt in het kader van deze wedstrijd. Sportvisserij Oost-Nederland draagt zorg 
voor het tijdig kenbaar maken van het wedstrijdreglement, tezamen met informatie over de 
wedstrijddata en wedstrijdplaatsen. 

32. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de jury.  
 


