
WEDSTRIJDREGLEMENT  
FEDERATIEF CLUBKAMPIOENSCHAP SPORTVISSERIJ ZUIDWEST NEDERLAND 
 
Deelname  

1. Deelnemers dienen in het bezit te zijn van een op hun naam gestelde geldige 
(JEUGD)VISPAS van de vereniging waarvoor ze uitkomen. 

2. Het aantal deelnemende vissers per vereniging is vastgesteld op 15 vissers. De 
uitslag wordt echter opgemaakt op basis van de vijf hoogstgeplaatste vissers van één 
vereniging. 

3. Inschrijving voor het Federatief Clubkampioenschap geschiedt bij Sportvisserij 
Zuidwest Nederland en staat open voor alle aangesloten verenigingen.  

4. Per vereniging kunnen meerdere teams worden ingeschreven. Wel kan iemand maar 
voor één team uitkomen. Indien dit wel gebeurt, worden degenen die eerder al voor 
een andere vereniging hebben gevist uit de uitslag verwijderd. Daarnaast krijgt de 
vereniging per deelnemer die al voor een andere vereniging heeft gevist één 
strafpunt. 
Meerdere verenigingen kunnen gezamenlijk één team afvaardigen. Bij een eventuele 
finaleplaats wordt het prijzengeld gelijkelijk verdeeld over de betrokken verenigingen. 

5. Er worden voorrondes en één finale gevist.  
 
Wedstrijdregels  

6. Sportvisserij Zuidwest Nederland loot welke verenigingen het tegen elkaar zullen 
opnemen. 

7. De verenigingen bepalen onderling of er één wedstrijd gevist gaat worden of dat er 
een uit- en thuiswedstrijd gevist zal worden. Bij één wedstrijd zal geloot worden welke 
vereniging “thuisvist”. 

8. De “thuisvissende” vereniging bepaalt in welk water gevist wordt en geeft dit zo snel 
mogelijk door aan de tegenstander en stelt kosteloos oefenvergunningen beschikbaar 
aan de tegenstander. Sportvisserij Zuidwest Nederland bepaalt waar de finale gevist 
zal worden.  

9. De eerste voorronde dient vóór 1 mei gevist te worden. De tweede voorronde dient 
voor 1 juli gevist te worden. De derde en laatste voorronde dient voor 1 augustus 
gevist te worden. De twee verenigingen bepalen onderling wanneer gevist gaat 
worden. 

10. De uitslag en de namen van de vissers die hebben deelgenomen worden zo snel 
mogelijk na de wedstrijd per e-mail aan Sportvisserij Zuidwest Nederland 
doorgegeven. De winnaar van een voorronde ontvangt € 75,-, met uitzondering van 
de laatste voorronde. 

11. Alle voorrondes en de finale worden volgens dit reglement gevist. Tijdens voorrondes 
kan slechts van het reglement worden afgeweken indien beide verenigingen het hier 
over eens zijn.  

12. De wedstrijd heeft een tijdsduur van vier uur aaneengesloten. 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 50% van de wedstrijdduur is gevist, is de 
wedstrijd geldig. Bij geringere duur wordt de hele wedstrijd overgevist.  

13. Er worden geen vakken uitgezet. Junioren en senioren vissen samen. 
14. Er mag worden gevist met één hengel, voorzien van één enkeltandige haak. De 

hengelkeuze is vrij.  
15. Aas en voer is vrij behalve gekleurde maden en verse de vase. Imitaties toegestaan. 

Er kunnen plaatselijk beperkingen opgelegd worden aan de hoeveelheid lokvoer.  
16. Elke vereniging wijst een team captain aan. Loting van de plaatsnummers vindt plaats 

door de team captains van beide verenigingen.  
17. Uitsluitend bij aanvang mag er zwaar gevoerd worden. Licht bijvoeren tijdens de 

wedstrijd is wel toegestaan. Onder licht bijvoeren wordt verstaan, maximaal datgene, 



dat een deelnemer per worp met één hand in één beweging uit los lokvoer kan 
omvatten. Voeren met een voercup op de vaste hengel en vissen tegelijk is 
toegestaan. Er mag zich maar één hengel boven het water bevinden. 

18. Elke gevangen meetellende vis moet door de deelnemer in een leefnet worden 
bewaard. De ter weging aangeboden vis dient in levende staat te verkeren. 

19. Het leefnet dient tot aan het moment van de weging in het water te blijven. De limiet 
per leefnet bedraagt maximaal 20 kg, indien nodig kan tijdens de wedstrijd een 2e of 
3e leefnet worden bijgeplaatst. Wordt meer dan 20 kg in een leefnet aangetroffen, 
dan geldt het maximum van 20 kg. Nadat de vangst van een deelnemer is gewogen 
dient de vis weer voorzichtig in het water te worden geplaatst.  

 
Klassering  

20. Op grond van het behaalde vangstgewicht wordt een klassering opgemaakt. Deze 
klassering geldt over de vijf hoogstgeklasseerde vissers per vereniging. De 
deelnemer die het hoogste vangstgewicht heeft behaald krijgt 10 klassementspunten, 
de daarop volgende 9 enz. (tijdens finale resp. 15 punten, 14 punten enz.). Junioren 
krijgen, indien ze bij de vijf hoogstgeklasseerden van hun vereniging eindigen en vis 
hebben gevangen, vijf bonuspunten. 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 het gemiddelde aantal punten van de niet-vangers. De club met 
het hoogste aantal klassementpunten is winnaar en gaat door naar de volgende 
ronde/finale.  

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

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

22. De finale gaat tussen de drie winnaars van de laatste voorronde. De vereniging die 
de finale wint is Federatief Clubkampioen. De nummers 1 t/m 3 ontvangen 
respectievelijk € 500,-, € 400,-, € 300,-.  

 
 
 
Overig  

23. Deelnemende verenigingen zijn verantwoordelijk voor de organisatie van de 
voorrondes. Sportvisserij Zuidwest Nederland behoudt wel het recht om 
onaangekondigd controles op naleving van het reglement uit te voeren. 

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

25. Bij geschillen tijdens een voorronde gaan beide teamcaptains met elkaar in overleg. 
Indien zij er niet uitkomen beslist Sportvisserij Zuidwest Nederland.  
Tijdens de finale zal de wedstrijdleider bij eventuele geschillen met de teamcaptains 
in overleg treden. De wedstrijdleider beslist uiteindelijk. Hiertegen is geen beroep 
mogelijk. 

26. De uitslag is de eerste zeven dagen officieus. Als blijkt dat er fouten zijn gemaakt bij 
het opmaken van de uitslag zal deze in deze week aangepast worden. Achteraf 
beroep aantekenen is niet mogelijk. 

27. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist Sportvisserij Zuidwest 
Nederland.  

 


