
WEDSTRIJDREGLEMENT FEDERATIEF KAMPIOENSCHAP VIJVERVISSEN 
SPORTVISSERIJ ZUIDWEST NEDERLAND 
 
Deelname  

1. Deelnemers dienen in het bezit te zijn van een op hun naam gestelde geldige 
(JEUGD)VISPAS van een bij Sportvisserij Zuidwest Nederland aangesloten 
vereniging. 

2. Het aantal deelnemende vissers per vereniging is onbeperkt. Indien er meer 
aanmeldingen zijn dan dat er plaats is, zal er geloot worden. 

3. Inschrijving voor het Federatief Kampioenschap Vijvervissen geschiedt, via de 
webwinkel, bij Sportvisserij Zuidwest Nederland. 

4. Het inschrijfgeld bedraagt € 15,- per persoon. 
 

Viswater 
5. Er wordt gevist op Vlasroot, visvijver De Sprong, ‘t Lisje en Wollebrand. 
6. Er worden vakken uitgezet. Op elk water één vak. 
7. Er wordt gevist op zaterdag 10 juni 2017. 

 
Wedstrijdregels  

8. 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.  

9. Uitreiken plaatsnummers en begin voorbereidingstijd: 08:30 uur. 
10. Er wordt gevist van 10:00 uur tot 15:00 uur. 
11. Vis die gehaakt is tijdens het eindsignaal mag nog gevangen worden en telt mee. 
12. Er mag worden gevist met één hengel.  

De Sprong en ‘t Lisje: vaste hengel, maximum hengellengte 11,5 m; 
Vlasroot en Wollebrand: hengelkeuze vrij; 

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. 
15. Voor de vaste hengel geldt: “Zinken” is toegestaan. Het gebruik van een voerkorf of 

methodfeeder is verboden. 
16. Het gebruik van de katapult is verboden! 
17. Aas vrij behalve verse de vase en rode maden.  
18. De Sprong: er mag grondvoer gebruikt worden. Dit mag echter uitsluitend met de cup 

gevoerd worden. Hengellengte + snoer: max. 17,5 m. Afstand tussen hengeltop en 
dobber max. 1,5 m.  

19. Loting van de plaatsnummers vindt vooraf plaats op het kantoor van Sportvisserij 
Zuidwest Nederland.  

20. Elke gevangen vis moet door de deelnemer in een leefnet worden bewaard. De vis 
wordt met het schepnet in het leefnet gezet (de vis in het leefnet laten vallen is dus 
verboden!).  

21. Het leefnet dient fijnmazig te zijn. Zogenaamde riviernetten zijn verboden. 
22. 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.  

23. Een deelnemer is verplicht zijn 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 zijn leefnet uit het water verwijdert voordat tot de weging 
wordt opgeroepen, wordt gediskwalificeerd.  



24. 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.  

 
Klassering  

25. Klassering per vak op basis van het vangstgewicht. Degene met het hoogste gewicht 
in een vak krijgt één punt, degene met het op-een-na hoogste gewicht krijgt twee 
punten enz.. Bij geen vangst krijgt men het aantal punten van het grootste vak +1. 
Totaaluitslag wordt opgemaakt op basis van punten. Bij gelijk aantal punten, geeft het 
vangstgewicht de doorslag.  

 
Overig  

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

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

 


