
 

ZOETWATERVISSEN JUNIOREN  FEDERATIEF KAMPIOENSCHAP JEUGD 2019 VRIJE 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).   

  

2. Juniorenvissen is onderverdeeld in twee categorieën. Categorie A: U 20; geboortejaar 2000 t/m 2004. Categorie B: U15 

geboortejaar  2005 t/m 2009 

  

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

kosten voor de cat. A en B; € 5,= p.p. en worden betaald bij de inschrijving. 

  

4. Inschrijven geschiedt via de website van Sportvisserij Zuidwest Nederland. Klik hier voor inschrijving. 

  

5. De wedstrijd heeft een tijdsduur van drie 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 over gevist.   

  

6. Voor de wedstrijd worden voor de twee categorieën vakken uitgezet, middels nummering. Loting van wedstrijdvak 

geschiedt vóór aanvang van de wedstrijd.  

  

7. De afstand tussen de plaatsnummers dient minimaal 12 meter te bedragen. Zodra de afstand van 12 meter niet 

mogelijk is, mag in overleg met Sportvisserij Zuidwest Nederland hiervan afgeweken worden. De visplaats van een 

deelnemer wordt aangegeven door een nummer dat overeenkomt met zijn plaatsnummer op de hem uitgereikte 

deelnemerskaart. Het is de deelnemer verboden plaats te nemen verder dan 1 meter, hetzij ter linker-, hetzij ter 

rechterzijde van het plaatsnummer. De deelnemer mag de hem toegewezen ruimte van 12 meter vrijelijk gebruiken 

voor het optuigen etc. op voorwaarde, dat hij/zij de mede deelnemers niet hindert of in de visserij belemmert. De 

deelnemer dient zoveel mogelijk recht vooruit te vissen.   

  

8. Diegenen, die in hun categorie het federatief kampioenschap winnen zijn federatief kampioen vrije hengel junioren.  

  

9. 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, naar keuze. Er mag maximaal één hengel boven het water aanwezig zijn incl. 

de cuphengel. Het gebruik van een fish-finder is verboden.   

  

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

lokvoeders waaraan (schadelijke) kleurstoffen zijn toegevoegd. Brood, deeg, en samenstellingen van materialen of 

aas zoals bolletjes, voerballetjes, deegsoorten, pellets etc. zijn toegestaan. 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, hennep, boilies en 

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

Bij de loting ontvangt de deelnemer een zakje voer om tijdens de wedstrijd mee te voeren. Dit voer heeft op deze 

vijver het beste resultaat. 

  

3. 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. Daarna is het toegestaan zich in het vak te 

installeren en de voorbereiding te starten. De voorbereiding geschiedt normaliter zonder hulp van derden van welke 

aard dan ook. Hulp bij categorie B bij het intuigen 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. De begeleiding dient achter de afzetting te blijven. 

 

4. Na het eerste signaal mag 5 minuten worden gevoerd (niet gevist) en bevinden álle helpers zich buiten het 

afzetgebied. 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, aanvang wedstrijd. Zwaar voeren (het zogenaamde plonzen) is 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. Tussen het eerste en het laatste signaal is het niet toegestaan nog materialen en/of voer in of 

uit het vak te brengen/halen. 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 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 van minimaal 3 ½ - 4 meter 

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.  

  

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

tekenen. Een deelnemer die zonder toestemming van de wedstrijdleider voortijdig de wedstrijd verlaat en/of zijn 

leefnet uit het water verwijdert voordat tot de weging wordt opgeroepen, wordt gediskwalificeerd.   

  



 

9. De deelnemer dient de gevangen vis zodanig te onthaken en te behandelen, dat geen verminking ontstaat en de vis 

onbeschadigd kan worden teruggezet. Het onthaken van de vis dient in een emmer met water te gebeuren. Het 

gebruik van (hand)doeken op de vis is niet toegestaan. De ter weging aangeboden vis dient in levende staat te 

verkeren. Overtreding van dit artikel kan tot diskwalificatie leiden.   

 

10. Bij overtreding van artikelen waar geen diskwalificatie op staat volgt een waarschuwing. Bij een tweede overtreding 

volgt diskwalificatie. Een diskwalificatie kan tot gevolg hebben dat de deelnemer gedurende een jaar van wedstrijden 

van Sportvisserij Zuidwest Nederland wordt uitgesloten. Hiervan wordt de deelnemer z.s.m. in kennis gesteld. Tevens 

wordt de betrokken vereniging geïnformeerd.   

 

11. Deelnemers dienen de aanwijzingen van de wedstrijdleiding onmiddellijk op te volgen.   

 

12. Wegen van de vis geschiedt over maatse, met uitzondering van zeelt (zie de maten op uw wedstrijdkaart) en niet door 

maat beschermde soorten. Barbeel, snoek, snoekbaars, meerval en aal mogen niet in het leefnet worden bewaard en 

tellen niet mee. Wordt nochtans barbeel, snoek, snoekbaars, meerval of aal aangetroffen, dan volgt diskwalificatie. 

Indien bij het wegen ondermaatse vis wordt aangetroffen, wordt 100 gram in mindering gebracht per aangetroffen 

ondermaatse vis, terwijl deze vissen niet voor weging in aanmerking komen.   

 

13. De winnaar is degene met het hoogste vangstgewicht per categorie. Bij gelijk gewicht in de uitslag, gaat diegene die 

het dichtst bij het midden van het vak zit voor. 

  

14. Iedere deelnemer, wedstrijdleider, (hoofd)controleur en jurylid wordt geacht de wedstrijdvoorschriften en het reglement 

te kennen en stipt na te leven. De deelnemers aan het federatief kampioenschap ontvangen tevens de 

wedstrijdvoorschriften en wedstrijdreglement, die eveneens bindende bepalingen bevatten. Deelnemen betekent 

instemmen met de voorschriften, en het reglement.   

 

15. Op dit wedstrijdreglement zijn mede van toepassing de bij of krachtens de Visserijwet, het Reglement voor de 

Binnenvisserij en het Reglement Minimummaten en Gesloten Tijden vastgestelde regels.   

  

16. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de jury.   
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