
 

ZOETWATERVISSEN JUNIOREN  

FEDERATIEF KAMPIOENSCHAP JEUGD 2019 VASTE HENGEL 
 

WEDSTRIJDVOORSCHRIFTEN  
 

1. Deelnemers dienen in het bezit te zijn van een op hun naam gestelde en van een verenigingsnaam voorziene, geldige 

VISpas (Cat. A) of Verenigingsvergunning  (Cat. B of Cat. C).  

 

2. Er wordt in drie categorieën gevist. Categorie A: geboortejaar 2001 t/m 2004. Categorie B: 2005 t/m 2009  Categorie 

C: 2010 t/m 2013.  

 

3. Het inschrijfgeld voor het federatief kampioenschap wordt jaarlijks door de federatie vastgesteld. Voor 2019 zijn de 

kosten voor alle categorieën € 5,-. 

 

4. Inschrijven dient via de webwinkel van Sportvisserij Zuidwest Nederland te gebeuren: 

https://www.sportvisserijzwn.nl/webwinkel/inschrijving-wedstrijden/  

 

5. Het is een grote open wedstrijd voor alle deelnemers die voldoen aan lid 1. 

 

6. De wedstrijdduur is voor categorie A 4 uur, voor categorie B 3 uur en voor categorie C 2 uur. 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 overgevist.  

 

7. Voor deze wedstrijd vist elke categorie op een ander water. 

 

8. Als een deelnemer niet aanwezig kan zijn bij de prijsuitreiking, dan dient men zich voorafgaand aan de wedstrijd bij de 

wedstrijdleiding af te melden. Als men onaangekondigd niet aanwezig is bij de prijsuitreiking heeft men ook geen recht 

op een prijs. 

 

WEDSTRIJDREGLEMENT  
 

1. Gevist dient te worden met één hengel, voorzien van een dobber en een enkelvoudige haak. Het gebruik van een fish-finder is 

verboden.  

 

2. De hengellengte (met uitzondering van de lijn) mag maximaal 11,5 meter bij categorie A en 10,0 meter bij categorie B en 

categorie C bedragen. Alleen hengels zonder opwindmechanisme zijn toegestaan.  

 

3. Aas en voer is vrij, behoudens vers de vase en het voor handen hebben en/of gebruik van gekleurde maden. Het aas/voer 

dient uit natuurlijke producten te bestaan; producten die van oorsprong van metaal zijn, zijn verboden. Kunstmatig aas zoals 

imitaties van maden, vers de vase en maïs etc. is verboden, evenals kunstaas, kunstvliegen, levende of dode vis en viseitjes. Niet 

naleving van het bovenstaande leidt onherroepelijk tot diskwalificatie van de betrokken deelnemer.  

 

4. Zodra de deelnemer in het bezit is van zijn deelnemerskaart, mag hij zich naar zijn visplaats begeven en zijn hengelmateriaal 

(hengels, voer e.d.) bij zijn plaatsnummer plaatsen. De voorbereiding geschiedt normaliter zonder hulp van derden van welke 

aard dan ook. Hulp bij categorie B en C bij het opbouwen is toegestaan. Bij de B-categorie is het tijdens de wedstrijd 

incidenteel toegestaan om te helpen bij het landen van een grote vis. Alle andere hulp tijdens de wedstrijd is verboden. 
Kinderen die nog maar net begonnen zijn met vissen, dienen dit te melden bij de wedstrijdleiding, voorafgaand aan de 

wedstrijd. Daar kan een uitzondering voor gemaakt worden. 

 

Na het eerste signaal mag 5 minuten worden gevoerd (niet gevist) en moeten alle helpers buiten het afzetlint gaan. In de C 

categorie mag zowel bij de voorbereiding als tijdens de wedstrijd worden geholpen, echter is het niet de bedoeling dat een 

https://www.sportvisserijzwn.nl/webwinkel/inschrijving-wedstrijden/


 

begeleider zelf gaat vissen i.p.v. de deelnemer. Het is de deelnemer verboden na het eerste signaal in het water te staan. De 

voerballen dienen uitsluitend met de hand te worden samengesteld. Na het tweede signaal, dat vijf minuten na het eerste signaal 

wordt gegeven, mag worden gevist en is zwaar voeren (het zogenaamde plonzen) verboden, 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. Bij het voeren met een voercup op de vaste hengel is slechts één hengel toegestaan 

boven het wateroppervlak (het gebruik van een tweede hengel voor deze manier van voeren is verboden). Na het derde signaal 

mag er nog 5 minuten gevist worden. Het vierde signaal betekent het einde van de wedstrijd. Er dient onmiddellijk te worden 

opgehaald. Alleen de vis die zich bij het vierde signaal buiten het water bevindt, wordt geteld. Aan het einde van de wedstrijd 

mogen restanten voer en aas niet in het water worden gegooid of langs het parcours worden achtergelaten op straffe van 

diskwalificatie  

 

5. In het door de wedstrijdleiding met lint afgezette gebied mogen zich alleen de deelnemers, (hoofd)controleurs, jury en 

wedstrijdleiding bevinden, evenals personen die door de wedstrijdleiding zijn aanvaard en als zodanig herkenbaar zijn. Het 

betredingsverbod voor anderen dan hier bedoeld geldt vanaf het eerste signaal tot het moment waarop de weging van de vis van 

de betrokken deelnemer is voltooid. 

 

6. Elke gevangen meetellende vis (zie art. 10) moet door de deelnemer in een leefnet worden bewaard.  

 

7. Het leefnet dient voor het eerste signaal te worden geplaatst en dient tot aan het moment dat de (hoofd)controleur de 

deelnemer oproept voor de weging in het water te blijven. Nadat de vangst van een deelnemer is gewogen dient de vis 

voorzichtig in het water te worden teruggezet. Bij gelijk gewicht in de uitslag, gaat diegene die het dichtst bij het midden van 

het vak zit voor. 

 

8. Een deelnemer is verplicht zijn vangst te laten wegen, te laten noteren op de wedstrijdkaart en deze voor akkoord te tekenen.  

 

9. 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. Dode vissen tellen niet 

mee voor de weging. 

 

10. Alle gevangen vis telt mee, met uitzondering van snoek, snoekbaars en aal. Deze dienen na vangst meteen in hetzelfde water 

teruggezet te worden.  

 

15. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de afgevaardigde van Sportvisserij Zuidwest Nederland. 

 

 


