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1  Het aanvragen van wedstrijden op “federatief” water 
 

1.1 Inleiding 

  

Het wedstrijdvissen in georganiseerd verband binnen het gebied van Sportvisserij Zuidwest Nederland is 
een belangrijke activiteit.  
Wedstrijdvisserij is evenals in andere takken van sport sterk bepalend voor de beeldvorming van de acti-
viteit, het beleid van de organisatie, de materiaalontwikkeling e.d.. Om het wedstrijdvissen op viswateren 
van Sportvisserij Zuidwest Nederland (“federatief” water) jaarlijks in goede banen te kunnen leiden heeft 
het bestuur van Sportvisserij Zuidwest Nederland besloten voorwaarden te stellen aan het aanvragen en 
organiseren van wedstrijden op haar wateren. 
 

1.2  Wedstrijdmodule 

Wedstrijden dienen aangevraagd te worden via onze wedstrijdmodule. U vindt deze wedstrijdmodule op 
onze website (www.sportvisserijzwn.nl) onder het tabblad “wedstrijden” staat bij “Aanvragen wedstrijden” 
een link naar de wedstrijdmodule.  

1. U dient zich eerst eenmalig te registreren.  
2. Klik bij “Organisatie” aan: “Nieuwe toevoegen” en vul dan de naam van uw vereniging/organisatie 

in bij “naam” (dus niet Sportvisserij Zuidwest Nederland). 
3. Dan volgt er een aantal invulvelden.  

a. Vult u achter de naam van uw vereniging ook de vestigingsplaats in? Dus bijvoorbeeld 
“Sportvisserij Zuidwest Nederland, Drimmelen”.  

b. Als u wedstrijden aanvraagt namens een zogenaamde subvereniging van een bij ons 
aangesloten vereniging, wilt u dan de naam van de bij ons aangesloten vereniging er tus-
sen haakjes bijzetten? Dus bijvoorbeeld “Kantoor (Sportvisserij Zuidwest Nederland)”.  

4. Na het registreren ontvangt u een mail. Met de link die hierin staat kunt u uw account activeren. 
5. U kunt nu wedstrijden aanvragen. Na het aanvragen van de wedstrijd(en) ontvangt u een beves-

tigingsmail. Let op! Dit is nog niet de toestemming! Na goedkeuring ontvangt u de toestemming, 
ook per mail. Print deze uit en neem hem mee naar het water, want dit is de schriftelijke toe-
stemming die u bij eventuele controle dient te kunnen tonen. Overigens ontvangt u voor de wed-
strijden die vóór 12 december 2016 aangevraagd zijn pas de definitieve toestemming tegen het 
eind van het jaar. Dit geeft ons de mogelijkheid om zoveel mogelijk wedstrijden in te passen. 

6. Mist u bepaalde wedstrijdwateren? Neem dan contact op met het kantoor via wedstrij-
den@sportvisserijzwn.nl, dan zetten wij ze er voor u bij. 

 

1.3  Wedstrijdsoorten en vergoedingenregeling 

 

Sportvisserij Zuidwest Nederland onderscheidt de volgende wedstrijden: 
 

 wedstrijden onder leiding van Sportvisserij Nederland; 
 wedstrijden onder leiding van Sportvisserij Zuidwest Nederland; 
 jubileumwedstrijden van leden verenigingen in het kader van 25-, 50-, 75- en 100 jarig bestaan; 
 wedstrijden van leden; 
 wedstrijden van niet-leden en overige wedstrijden  
  

Voor de toewijzing van de data voor het houden van de hierboven genoemde wedstrijden is de volgorde 
van deze opsomming bepalend.  
 
Sportvisserij Zuidwest Nederland onderscheidt de volgende soorten wedstrijden, te weten:  
 

 wedstrijden, die worden georganiseerd door bij Sportvisserij Nederland aangesloten verenigingen 
en  

 wedstrijden, die worden georganiseerd door andere organisaties. Hierbij wordt onderscheid ge-
maakt tussen profit en non-profit organisaties. 

http://www.sportvisserijzwn.nl/
mailto:wedstrijden@sportvisserijzwn.nl
mailto:wedstrijden@sportvisserijzwn.nl
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De hoogte van de vergoedingen wordt jaarlijks vastgesteld door het bestuur van Sportvisserij Zuidwest 
Nederland. De toestemming voor het houden van wedstrijden wordt pas verleend op het moment dat de 
eventuele vergoeding via iDEAL is overgemaakt. De vergoeding is een tegemoetkoming in de admini-
stratiekosten. Het inplannen en toewijzen van alle wedstrijden neemt veel tijd in beslag.  
 
Het is niet toegestaan om als aangesloten vereniging een wedstrijd aan te vragen namens, ten behoeve 
of ten gunste van een profit organisatie. In voorkomende gevallen wordt de wedstrijd beschouwd als een 
wedstrijd georganiseerd door een niet bij Sportvisserij Nederland aangesloten profit organisatie en ont-
vangt de vereniging een factuur hiervoor. Bij herhaling kan het bestuur besluiten om de vereniging voor 
een jaar uit te sluiten van alle wedstrijdactiviteiten, die georganiseerd worden door of namens Sportvis-
serij Zuidwest Nederland.  
   

 Vergoeding 2017 

Wedstrijd georganiseerd door bij Sportvisserij Nederland 
aangesloten vereniging  

Nihil 

Wedstrijd georganiseerd door een 
niet bij Sportvisserij Nederland 
aangesloten vereni-
ging/organisatie 

Non-profit organisaties € 10,- 

Profit organisaties € 10,- + € 5,- per 
deelnemer 

Vergoedingen voor het organiseren van viswedstrijden op water van Sportvisserij Zuidwest Nederland in 2017. 

 

1.4 Het inplannen van wedstrijden 

1.4.1  Algemeen 

Verzoeken tot het houden van wedstrijden op alle “federatieve” wateren en zoute kustwateren dienen te 
allen tijde ingediend te worden via de wedstrijdmodule op onze website. Uitsluitend aanvragen via de 
wedstrijdmodule kunnen in behandeling worden genomen..  
 
Voor de niet aangesloten verenigingen en bedrijven worden deze voorwaarden op onze website ge-
plaatst: www.sportvisserijzwn.nl. 
 
De wedstrijdaanvragen die vóór 12 december 2016 binnenkomen zullen worden toegekend op basis van 
de eerder genoemde volgorde en eventueel in overleg. 
 

1.4.2.  Wedstrijden die na de planningsperiode aangevraagd worden 

Verzoeken tot het houden van wedstrijden na 12 december 2016 worden behandeld op volgorde van 
binnenkomst. De aanvrager wordt via mail in kennisgesteld van het al dan niet toekennen van de aange-
vraagde wedstrijd. De voornoemde schriftelijke toestemming dient tijdens de wedstrijd ter controle aan-
wezig te zijn. 
 
 

1.5 Omgang met vis 

 
Het is erg belangrijk dat zorgvuldig wordt omgegaan met de gevangen vis. In het reglement van de wed-
strijden waar Sportvisserij Zuidwest Nederland toestemming voor geeft dienen de volgende bepalingen 
te worden opgenomen: 
 

 Zorg voor ruime, visvriendelijke leefnetten. Hou u aan de leefnetcode.  

http://www.sportvisserijzwn.nl/
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 Bewaar maximaal 20 kg in een leefnet. 

 Bewaar de vis niet te lang in een leefnet. Bij wedstrijden van vijf uur is het verstandig om tussen-
tijds te wegen. 

 Beperk het aantal handelingen met de vis zoveel mogelijk. Vis om deze reden op gewicht en niet 
op lengte. 

 

1.6  Hengelvangstregistratie 

 
Het registreren van hengelvangsten kan een simpel maar nuttig gereedschap bij het visstandbeheer zijn. 
Met name wedstrijden zijn daarvoor uitermate geschikt, omdat die vaak op een zelfde parkoers worden 
gehouden met een min of meer constant aantal deelnemers.  
Aan de hand van hengelvangstregistraties van wedstrijden kunnen eventuele trends door de jaren heen 
vroeg gesignaleerd en onderkend worden De organisator is derhalve verplicht tot het doorgeven van de 
wedstrijdvangst ten behoeve van het door Sportvisserij Zuidwest Nederland te voeren visstandbeheer. 
Dit dient te geschieden op het meegestuurde formulier (Bijlage) en dient opgestuurd te worden naar 
Sportvisserij Zuidwest Nederland. Ook is het hengelvangstregistratieformulier te downloaden van onze 
website www.sportvisserijzwn.nl onder de knop wedstrijden. De gevangen vis mag slechts worden ge-
wogen en dient na weging weer in hetzelfde water te worden teruggezet. 
Indien een organisator van wedstrijden niet zijn vangsten doorgeeft zal het jaar daarop geen toe-
stemming verleend worden voor wedstrijden van de betreffende organisator. 

http://www.sportvisserijbelangen.nl/
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Bijlage  

 
Vangstregistratie wedstrijden 
 
 
Datum: 
Federatie: 
Organisatie: 
Duur van de wedstrijd: gevist van ………… uur tot …………. uur. Totaal …………uren gevist 
Waternaam: ………………………………………………….. 
 

Parkoers omschrijving  
 
 
 
 

Aantal deelnemers  
 

Soort wedstrijd  
 

Vangst hoeveelheden Totale vangst van alle deel-
nemers (gram) 
 

 

 De nr. 1 * heeft gevangen 
(gram) 

 

De nr. 2 * heeft gevangen 
(gram) 

 

De nr. 3 * heeft gevangen 
(gram) 

 

Aantal vissers zonder vis 
 

 

Vangst samenstelling 
(van alle deelnemers 
samen) 

Voornaamste vissoorten. 
 

Vissoort 
1. 
 
2. 
 
3. 
 
4. 
 
5. 

Percentage % 
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Steekproef (alleen bij temperaturen beneden de 20 graden Celsius!): Neem bij 10% van de vissers uit de mid-
denmoot een steekproef en schat lengteklassen van de individuele soorten. 
 

Leng-
te-
klasse 
in cm 

Vissoort Hieronder zelf de naam 
van de vissoort invullen 

Blank-
voorn 

Ruis-
voorn 

Brasem Kolblei Baars Winde   

05-10         

10-15         

15-20         

20-25         

25-30         

30-35         

35-40         

40-45         

45-50         

50-55         

         

         

         

         
 

Bijzonderheden **  

 
* enkel op basis van gewicht (dus niet de winnaars van de verschillende sectoren o.i.d.). Dit is gedaan om de even-
tuele extremen er uit te filteren 
** hier kunt U ongewone vangsten, omstandigheden en dergelijke vermelden. Bijvoorbeeld: welke vissoort of –
formaat het grootste deel van vangst vormde, de vangst van zeldzame vissoort(en), extreme omstandigheden van 
of aan het water enz.. 
 

 

  


