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De wedstrijdcommissie heeft als belang-
rijkste taak het organiseren, promoten en 
uitvoeren van viswedstrijden voor de eigen 
hengelsportvereniging, eventueel in 
samenwerking met buurtverenigingen 
en/of de federatie. 

Viswedstrijden 

De wedstrijdcommissie organiseert en promoot 
viswedstrijden en draagt tevens zorg voor de 
uitvoering hiervan. Een viswedstrijd is een 
onderlinge strijd tussen vissers om uit te maken 
wie de beste is. Dit kan bijvoorbeeld door het 
meest aantal kilo’s of op basis van het meest 
aantal vissen die een visser kan aanbieden. Dat 
wedstrijdvissen echt sport is, bevestigt de 
aansluiting bij NOC*NSF. Bij de toetreding is 
Sportvisserij Nederland direct de op twee na 
grootste sportbond van Nederland. 

 

 

 

 

 

 

De wedstrijdcommissie heeft de keuze uit 
verschillende soorten en typen wedstrijden om 
aan te bieden. Dit kan variëren van een losse 
wedstrijd langs het kanaal tot een complete 
competitie over meerdere weekenden verspreid. 
Deze wedstrijden kunnen naar behoefte van de 
achterban ingepland en georganiseerd worden. 
Kennis van de behoefte van de vissers is dus 
wenselijk voor de wedstrijdcommissie. 

De wedstrijdcommissie is het aanspreekpunt 
over de verenigingswedstrijden en communi-
ceert met wedstrijdvissers en andere partijen 
binnen de wedstrijdwereld. Zo kunnen er ook 
onderlinge wedstrijden met buurtverenigingen 
worden gevist of kan jouw verenigingswedstrijd 
onderdeel worden van een federatieve 
competitie.  

 

Organisatie 

De wedstrijdcommissie is verantwoordelijk voor 
de wedstrijdkalender van de vereniging. Dat wil 
zeggen dat de commissie deze agenda vaststelt, 
beheert en communiceert naar haar leden. 
Wanneer het wedstrijdprogramma bepaald is, 
organiseert de wedstrijdcommissie de te vissen 
wedstrijden. Dit begint al in een vroeg stadium 
met het vastleggen van het wedstrijdwater.  

De online wedstrijdmodule – te vinden op de 
website van je federatie - geeft een overzicht 
van alle wateren waarop gevist kan worden. Na 
aanvraag van de viswateren waarop jouw 
vereniging haar wedstrijden wil houden, geeft 
de federatie goedkeuring. Hiermee heb je een 
vergunning voor jouw water en mogen anderen 
niet op jouw traject vissen tijdens de wedstrijd. 

Wanneer de kalender en de wateren vastliggen, 
kunnen de activiteiten voor het organiseren van 
de wedstrijden beginnen. Allereerst moet je je 
als wedstrijdcommissie afvragen of er bepaalde 
vergunningen nodig zijn voor jouw wedstrijd. 
Denk hierbij bijvoorbeeld aan de gemeente of 
provincie. De aansluiting bij NOC*NSF biedt  
hiervoor kansen en mogelijkheden. Het 
verkrijgen van subsidies en vergunningen bij de 
gemeente voor het organiseren van wedstrijden 
gaat bijvoorbeeld een stuk makkelijker nu 
vissen sport-gecertificeerd is. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.14. De wedstrijdcommissie 
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Nadat de deelnemers zich hebben aangemeld, 
kunnen de reglementen worden verstuurd. Deze 
kunnen zelf bepaald zijn of bij Sportvisserij 
Nederland of de federatie worden opgevraagd. 
Wanneer de deelnemers op de hoogte zijn 
gesteld van de wedstrijd en de regelgeving kan 
er geloot worden. Iedere visser loot een stek 
waar hij of zij die dag zijn vis zal gaan vangen.  
Deze wordt echter pas op de dag zelf uitgereikt.  

Vlak voor de wedstrijd begint, vinden de laatste 
voorbereidingen plaats. De steknummers 
worden in de grond gestoken zodat de vissers 
hun plek kunnen vinden en het 
wedstrijdparcours wordt afgebakend met 
bijvoorbeeld vlaggen.  

 

 

 

 

 

 

 

Uitvoering 

Nu al het voorwerk gedaan is, breekt de grote 
dag aan. Dit wil niet zeggen dat de wedstrijd-
commissie klaar is en rustig toe kan kijken. Als 
wedstrijdleider en/of jurylid heb je de taak om 
de wedstrijd in goede banen te leiden. Bij de 
bijeenkomst voorafgaand aan de wedstrijden 
legt de wedstrijdleider kort uit wat de regels zijn 
en hoe de planning van de dag er uit ziet. 
Daarna worden de wedstrijdkaarten met daarop 
het steknummer voor de visser uitgereikt en 
kunnen de vissers naar de waterkant.  

 

 

 

 

 

De viswedstrijd begint met de voorbereidingstijd 
waarin de vissers hun visplek klaar maken. 
Tevens wordt deze tijd benut door de jury om 
het voer en aas te controleren en eventueel de 
lengte van hengel en leefnet. Na de 
voorbereidingstijd krijgen de vissers kort de tijd 
om zwaar te voeren, wanner vlak daarna de 
wedstrijd begint. De jury houdt toezicht en 
controleert of de regels worden nageleefd. 

Aan het eind van de wedstrijd wordt door iedere 
visser de inhoud van het leefnet aangeboden ter 
weging. Deze vangsten worden genoteerd en 
nadat iedere visser zijn vangst weer netjes terug 
gezet heeft, kan de balans worden opgemaakt. 
De jury maakt een uitslag op waarna de 
prijsuitreiking volgt. Wanneer de wedstrijd 
onderdeel was van een competitie, wordt de 
uitslag meegenomen in het tussenklassement 
en kan de voorbereiding voor de volgende 
wedstrijd weer beginnen. 

  


