
    september 2017 

 

 

Voorwaarden voor het aanvragen en organise-
ren van wedstrijden 

 

 

 

  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
september 2017    
 

 



 1 

INHOUD:  

 

1  INLEIDING ................................................................................................................................................... 2 

2  WEDSTRIJDMODULE ................................................................................................................................. 2 

3  WEDSTRIJDSOORTEN EN VERGOEDINGENREGELING ........................................................................ 3 

4  WEDSTRIJDTOESTEMMING ..................................................................................................................... 4 

5 OMGANG MET VIS EN OMGEVING ........................................................................................................... 4 

6  HENGELVANGSTREGISTRATIE................................................................................................................ 6 



 2 

1  Inleiding 
  

Het wedstrijdvissen in georganiseerd verband binnen het gebied van Sportvisserij Zuidwest Nederland is 
een belangrijke activiteit. Wedstrijdvisserij is, net als in andere takken van sport, sterk bepalend voor de 
beeldvorming van de activiteit, 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 stelt het bestuur van Sportvisserij Zuidwest Nederland voorwaarden 
aan het aanvragen en organiseren van wedstrijden op haar wateren. Dit geldt ook voor zoute wateren. 
Het vissen hier is weliswaar niet vergunningplichtig (“vrij”) maar om te voorkomen dat meerdere wed-
strijden tegelijkertijd op hetzelfde parcours worden gepland en als service worden de wedstrijdaanvragen 
op de zoute wateren ook door Sportvisserij Zuidwest Nederland gecoördineerd. 
Verzoeken tot het houden van wedstrijden op alle “federatieve” wateren en zoute wateren dienen te allen 
tijde ingediend te worden via de wedstrijdmodule op onze website. Uitsluitend aanvragen via de wed-
strijdmodule kunnen in behandeling worden genomen. In § 2 wordt uitgelegd hoe de wedstrijdmodule 
werkt. De wedstrijdaanvragen die tot en met 10 december 2017 binnenkomen zullen worden toegekend 
op basis van de volgorde zoals genoemd in § 3 van deze voorwaarden en eventueel in overleg. Ver-
zoeken tot het houden van wedstrijden na 10 december 2017 worden behandeld op volgorde van bin-
nenkomst.  
 
Grote (roof)visevenementen met bootjes op het water kunnen voortaan al vóór 1 september van het 
voorgaande jaar aangevraagd worden. Dit kan door een mail te sturen naar  
wedstrijden@sportvisserijzwn.nl. We zullen dan de data vasthouden en ze direct na 1 september accor-
deren.  
 
In § 4 wordt ingegaan op de wedstrijdtoestemming en het aanvragen van een “evenementenvergunning” 
bij de eigenaar van het water. In § 5 staan de verschillende gedragsregels en -codes en het belang om 
die op te volgen. In § 6 tenslotte wordt het belang van hengelvangstregistratie nogmaals benadrukt. 
 
 
2  Wedstrijdmodule 
Wedstrijden dienen aangevraagd te worden via onze wed-
strijdmodule. U vindt deze wedstrijdmodule op onze websi-
te (www.sportvisserijzwn.nl) onder het tabblad “wedstrijden” 
staat bij “Aanvragen wedstrijden” een link naar de wed-
strijdmodule.  

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 Neder-
land). 

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, Drimme-
len”.  

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 
tussen haakjes bijzetten? Dus bijvoorbeeld 
“Kantoor (Sportvisserij Zuidwest Neder-
land)”.  

4. Na het registreren ontvangt u een e-mail. Met de 
link die hierin staat kunt u uw account activeren. 

5. U kunt nu wedstrijden aanvragen.  
 

mailto:wedstrijden@sportvisserijzwn.nl
http://www.sportvisserijzwn.nl/
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6. Na het aanvragen van de wedstrijd(en) ontvangt u een bevestigingsmail. 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 toestemming die u bij eventuele contro-
le dient te kunnen tonen.  

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

 

 

3  Wedstrijdsoorten en vergoedingenregeling 
 

Voor het toewijzen van wedstrijden die worden aangevraagd in de periode van 1 september tot en met 
10 december 2017 wordt de volgende volgorde aangehouden: 
 

1. wedstrijden georganiseerd door Sportvisserij Nederland; 
2. wedstrijden georganiseerd door Sportvisserij Zuidwest Nederland; 
3. wedstrijden georganiseerd door bij Sportvisserij Zuidwest Nederland aangesloten verenigingen; 
4. wedstrijden georganiseerd door bij Sportvisserij Nederland aangesloten verenigingen; 
5. wedstrijden georganiseerd door niet-aangesloten verenigingen en overige wedstrijden  
  

Dit betekent bijvoorbeeld dat als Sportvisserij Nederland tot en met 10 december 2017 een wedstrijd 
aanvraagt dat eventuele andere wedstrijden moeten wijken. Als twee aangesloten verenigingen in de 
genoemde periode een wedstrijd aanvragen voor  hetzelfde water en tijdstip dan zal Sportvisserij Zuid-
west Nederland contact opnemen met de verenigingen en kijken of er in goed onderling overleg een 
oplossing gevonden kan worden. Dit kan in bijna alle voorkomende gevallen. Mocht dit onverhoopt niet 
het geval zijn, dan beslist Sportvisserij Zuidwest Nederland. 
Wedstrijden die na 10 december 2017 worden aangevraagd worden op volgorde van binnenkomst be-
handeld. 
 
Sportvisserij Zuidwest Nederland onderscheidt de volgende soorten wedstrijden, te weten:  
 

 wedstrijden, die worden georganiseerd door bij Sportvisserij Nederland aangesloten verenigin-
gen;  

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

 
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.  
   

 Vergoeding 2018 

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 

Tabel 1: Vergoedingen voor het organiseren van viswedstrijden op water van Sportvisserij Zuidwest Nederland 

 
 
 
 
 
 
 

mailto:wedstrijden@sportvisserijzwn.nl
mailto:wedstrijden@sportvisserijzwn.nl
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4  Wedstrijdtoestemming 
 

Per mail ontvangt u de toestemming. Deze 
dient u uit te printen en mee te nemen naar 
het water. Dit is de schriftelijke toestemming 
van Sportvisserij Zuidwest Nederland als vis-
rechthebbende. Deze schriftelijke toestem-
ming heeft (op de binnenwateren) ook wel 
degelijk een formele status. Op blz. 3 in de 
Gezamenlijke Lijst van Nederlandse Viswate-
ren staat de volgende bepaling:  
Het is verboden:  
Punt 10: aan viswedstrijden deel te nemen 
en/of viswedstrijden te houden/organiseren, 
tenzij daarvoor schriftelijke toestemming is 

verleend door de visrechthebbende federatie of hengelsportvereniging. Indien langs een water een wed-
strijdparcours is of wordt uitgezet op basis van een verleende toestemming, dient men het parcours vrij 
te houden dan wel vrij te maken.  
Deze schriftelijke toestemming van de visrechthebbende geeft aan dat u een wedstrijd mag organiseren 
en dat, indien u het parcours tijdig als zodanig heeft gemarkeerd, individuele sportvissers het parcours 
moeten vrijlaten. Het is echter geen “evenementenvergunning”. De druk op het water wordt steeds gro-
ter. Ook andere vormen van recreatie maken gebruik van het water. Om te voorkomen dat er conflicten 
ontstaan raden we u aan om zelf een evenementenvergunning te regelen. Dit bevelen we in elk geval 
aan voor wedstrijden langs populaire stranden en bijvoorbeeld het Brielse Meer (Staatsbosbeheer). 
Indien u een wedstrijd aanvraagt op Staatswater (de grote rivieren en kanalen), dient u formeel een ver-
gunningaanvraag te doen in het kader van de Scheepvaartverkeerswet. Dit kan digitaal via deze link:  
http://www.rijkswaterstaat.nl/water/wetten-regels-en-
vergunningen/scheepvaart/scheepvaartverkeerswet-vergunningen/index.aspx 
 
De schriftelijke toestemming is tevens ontheffing voor de deelnemers voor het voorhanden hebben van 
meerdere hengels tijdens de wedstrijd. Indien de aangevraagde wedstrijd 's nachts (tussen twee uur na 
zonsondergang en één uur voor zonsopgang) wordt georganiseerd geldt deze schriftelijke toestemming 
tevens als tijdelijke Nachtvistoestemming voor de deelnemers gedurende de wedstrijd. 
 
 

5 Omgang met vis en omgeving 
 
Het is erg belangrijk dat er zorgvuldig wordt omgegaan met de gevangen vis. Ook zijn we als (wed-
strijd)vissers te gast aan het water. Zorg ervoor dat omwonenden of voorbijgangers geen reden hebben 
tot klagen. 
 
In de Gezamenlijke Lijst van Nederlandse Viswateren is een aantal gedragscodes opgenomen. Hou je 
hier aan. 
 
Loodcode 
Wedstrijdvissers lopen voorop bij nieuwe ontwikkelingen, het zijn trendsetters. Geef als wedstrijdvissers 
dan ook het goede voorbeeld en draag bij aan een loodvrije sportvisserij. Lood hoort niet in het milieu. 
Het is gevaarlijk voor mens en dier. Gebruik lood daarom zo beperkt mogelijk en ga verlies tegen. Pro-
beer te vissen met loodvervangers. Belangrijke aanbevelingen zijn: 

 koop alleen dispenserdoosjes hagellood die slechts één loodje per keer afgeven; 

 gebruik alleen zacht hagellood; dit is gemakkelijk van de lijn te verwijderen en meermalen te ge-
bruiken; 

 gebruik bij kunstaas dat lood bevat een kunstaasredder, waardoor u minder kunstaas verspeelt; 

 deponeer lood dat u niet meer gebruikt bij het chemische afval. 
 
 
 

http://www.rijkswaterstaat.nl/water/wetten-regels-en-vergunningen/scheepvaart/scheepvaartverkeerswet-vergunningen/index.aspx
http://www.rijkswaterstaat.nl/water/wetten-regels-en-vergunningen/scheepvaart/scheepvaartverkeerswet-vergunningen/index.aspx
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Leefnetcode 
Uit onderzoek blijkt dat het gebruik van een leefnet zeker niet nadelig hoeft te zijn voor de bewaarde vis. 
In het algemeen geldt echter: hoe minder handelingen er met een vis worden gedaan, hoe kleiner de 
kans op beschadiging. Iedere extra handeling betekent extra risico. Gebruik daarom alleen een leefnet 
als het nodig is, anders liever niet. 
Wilt u een leefnet gebruiken of moet uw net worden vernieuwd, kies dan voor een leefnet met de vol-
gende eigenschappen: 

 een diameter van 40 cm of meer; 

 een lengte van 2,5 m of meer; 

 een maaswijdte van maximaal 6 mm; 

 knooploos gemaakt; 

 van zacht materiaal gemaakt; 

 voorzien van voldoende hoepels om het goed uit te leggen. 
 
Zorg bij gebruik van het leefnet dat: 

 een zo groot mogelijk deel van het net onder water is, zodat de vis het volume kan benutten; 

 het leefnet bij voorkeur horizontaal gestrekt uit staat in plaats van verticaal; 

 golven geen vat hebben op het leefnet om beschadiging van de vis te voorkomen; 

 de vis zo kort mogelijk in het leefnet verblijft; 

 er niet te veel vis in het leefnet zit; 

 het leefnet voorzichtig wordt leeggemaakt. 
 

Sportvisserij Gedragscode Welzijn Vis 
Gebaseerd op de Çode of practice for recreational 
fisheries’ van de EIFAC/FAO 

 Sportvissen is een activiteit waar levende die-
ren bij betrokken zijn. Het welzijn van vissen 
kan ten gevolge van het vangen, onthaken en 
terugzetten van vis bij onzorgvuldig handelen 
negatief worden beïnvloed. Beschadigingen 
en/of stress kunnen het gevolg zijn. Sportvis-
sers zijn daarom verplicht met zorg en res-
pect met de vissen om te gaan. 

 Wees ervan bewust dat gevangen vissen 
(dood of levend) gevaarlijke visziektes kun-
nen verspreiden. Zet een gevangen vis daar-
om alleen terug in het water waar deze is ge-
vangen. 

 Het materiaal dient geschikt te zijn voor de te 
vangen vis (formaat, soort). Zorg bij het vis-
sen dat: 

o De haak niet wordt geslikt; 
o De vis alleen in de bek wordt gehaakt; 
o De lijn niet breekt; 
o De dril zo kort mogelijk duurt; 
o Verwondingen zoveel mogelijk worden 

voorkomen. 

 De vis dient voorzichtig te worden geland en 
dient tijdens het onthaken goed te worden 
vastgehouden zonder echter in de vis te knij-
pen. 

 Vissen die voor eigen consumptie zijn bestemd moeten – liefst voor het onthaken – worden ge-
dood door een stevige klap op de kop. Dit dient bij voorkeur te gebeuren met een priest of ander 
daarvoor geschikt zwaar voorwerp, waarna direct de kieuwbogen kunnen worden doorgesneden. 
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 Vissen mogen alleen levend worden bewaard in geschikte leefnetten overeenkomstig de leefnet-
code van Sportvisserij Nederland, in een geschikte bun e.d., die voldoende ruimte en zuurstof 
bieden. 

 Vissen met levende aasvis is in Nederland verboden. Bij gebruik van aasvissen voor het vissen 
op roofvis, dienen deze vóór bevestiging aan de haak te worden gedood met een klap op de kop. 

 Tijdens viswedstrijden dient te worden voorkomen dat de gevangen vis tijdens het wegen en te-
rugzetten wordt beschadigd. Zorg er voor dat er voldoende weegpunten aanwezig zijn, vermijd te 
lange blootstelling aan lucht en zet de vis zo dicht mogelijk bij de plek terug waar deze is gevan-
gen. 

 Zet een gevangen vis in de best mogelijke conditie terug door: 
o Zodanig te werk te gaan en middelen te gebruiken dat tijdens het binnenhalen, onthaken 

en/of terugzetten van de vis geen verwondingen aan de slijmlaag en organen van de vis 
worden veroorzaakt; 

o Altijd over een hakensteker, een onthaaktang en geschikt landingsmiddel (bijv. schepnet) 
te beschikken; 

o De tijd dat een vis uit het water is zo kort mogelijk te houden; 
o Een vis allen met natgemaakte handen aan te raken; 
o De vis bij voorkeur in het water te onthaken; 
o Het contact met de kieuwen en ogen van de vis te vermijden; 
o Bij het vissen op roofvis altijd een kniptang voor (meertandige) haken mee te nemen; 
o Bij het onthaken van grote vissen (karper en snoek) altijd een onthaakmat te gebruiken; 
o Bij diepgehaakte vissen de lijn zo dicht mogelijk bij de haak door te knippen en daarna de 

vis weer terug te zetten, mits verwacht wordt dat de vis dit overleeft; 
o Ernstig gewonde vissen niet terug te zetten, direct te doden en mee te nemen naar huis; 
o Niet op zodanige dieptes te vissen, dat vissen door het drukverschil beschadigd raken; 
o Niet tijdens de paaitijd op roofvis te vissen; 
o De gevangen vis zo snel mogelijk voorzichtig in hetzelfde water terug te zetten; 
o Indien nodig de vis bij het terugzetten te ondersteunen, totdat deze in staat is om op eigen 

kracht weg te zwemmen. 

 Ruim na een visdag lijnen en ander afval op. Achtergelaten vislijnen en haken kunnen veel scha-
de aanrichten. 

 
 
6  Hengelvangstregistratie 
 
Er is veel te doen over teruglopende vangsten. Om deze geluiden te staven is het belangrijk dat dit ob-
jectief te kunnen beoordelen. Het registreren van hengelvangsten kan een simpel maar nuttig gereed-
schap 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. 
Via de wedstrijdmodule kun je voor alle geviste wedstrijden de vangsten bijhouden, zowel voor zout 
(lengte) als zoet (gewicht). 
Indien een organisator van wedstrijden niet zijn vangsten doorgeeft zal het jaar daarop geen toe-
stemming verleend worden voor wedstrijden van de betreffende organisator. 


