
WEDSTRIJDREGLEMENT FEDERATIEF KAMPIOENSCHAP VIJVERVISSEN 2020 
 
Sportvisserij Zuidwest Nederland 
 
Deelname  

1. Deelnemers dienen in het bezit te zijn van een op hun naam gestelde geldige 
(Jeugd)VISpas.  

2. Deelname op volgorde van aanmelding. Vol=vol! 
3. Inschrijving voor het Federatief Kampioenschap Vijvervissen geschiedt, via de 

webwinkel, bij Sportvisserij Zuidwest Nederland. 
4. Het inschrijfgeld bedraagt € 15,- per persoon. 
5. Sportvisserij Zuidwest Nederland organiseert geen voorrondes maar één wedstrijd 

zijnde finale.  
 

Viswater 

6. Visvijver ‘Het Biesven’ 
 
Wedstrijdregels  

7. De wedstrijd heeft een tijdsduur van vier 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.  

8. Loting: vindt plaats op het kantoor van Zuidwest Nederland op 14 september i.v.m. 
corona. 

9. Er wordt gevist van 10:00 uur tot 14:00 uur. 
10. Er wordt niet gevist aan de hand van vakindeling maar stekindeling op basis van 

loting. 
11. Vis die gehaakt is tijdens het eindsignaal mag nog gevangen worden en telt mee. 
12. Er mag worden gevist met één vaste hengel, maximumlengte bedraagt 13 m. De 

opslag – de afstand tussen de hengeltop en de dobber – bedraagt maximaal 2 m. 
13. Gevlochten lijn verboden. 
14. “Zinken” is verboden; de dobber moet het lood kunnen dragen. 
15. Bij het eventuele cuppen mag slechts één hengel zich boven het water bevinden. 
16.  Bijvoeren aan de hand van voerkorf of methodfeeder is niet toegestaan. 
17. Er mag uitsluitend met weerhaakloze haken gevist worden. Maximale haakgrootte is 

10. 
18. Het gebruik van de katapult is verboden! 

19. Aas vrij behalve vers de vase, gekleurde maden en drijvend voer. 
20. Zijdelings vissen toegestaan mits je de buren niet hindert. Je stek eindigt in het 

midden tussen jou en je buren. 
21. Elke gevangen vis, behalve karper, moet door de deelnemer in een leefnet worden 

bewaard. Het leefnet dient fijnmazig te zijn. Zogenaamde riviernetten zijn verboden. 
22. Een karper wordt direct gewogen en terug gezet.  
23. Het leefnet dient tot aan het moment van de weging in het water te blijven. De limiet 

per leefnet bedraagt maximaal 10 kg, indien nodig kan tijdens de wedstrijd een 2e of 
3e leefnet worden bijgeplaatst die zelf meegenomen dient te worden. Wordt meer 
dan 10 kg in een leefnet aangetroffen, dan geldt het maximum van 10 kg. Wordt er 
meer dan 15 kg in een leefnet aangetroffen, dan geldt voor dat leefnet 0 kg.  

24. Voor het welzijn van de vis is het van belang grote en kleine vis van elkaar te 
scheiden in daarvoor apart bestemde leefnetten. Twee leefnetten is dus het minimum 
aantal om deel te kunnen nemen.  

25. Nadat de vangst van een deelnemer is gewogen dient de vis weer voorzichtig in het 
water te worden geplaatst.  



26. Het plaatsen van een steen o.i.d. in het leefnet is verboden en leidt tot directe 
diskwalificatie. 

    
27. 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.  

28. 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.  

29. Lood hoort niet thuis in het (water)milieu. De organisatie raadt dan ook aan om in 
plaats van met lood met alternatieven hiervoor te vissen. 
 

Klassering 

30. De uitslag wordt opgemaakt op basis van het hoogste gewicht. 
 
Overig  

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

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

 


