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Lees- en studiewijzer Cursus en Opfrisavond 
Wedstrijdcontroleur 
 
Om de cursus en/of de opfrisavond Wedstrijdcontroleur optimaal te benutten, vragen wij je om een 
week voor de opfrisavond het online-examen met goed gevolg af te leggen. Het cursusmateriaal 
wordt je uiterlijk 3 weken voor de opfrisavond toegezonden. 
Je kunt het cursusmateriaal ook al inzien, bestuderen en het online- examen al maken. Het materiaal tref 

je aan op website van Sportvisserij Nederland, via de link:  
 

http://www.sportvisserijnederland.nl/wedstrijden/cursus-wedstrijdcontroleur 

http://www.sportvisserijnederland.nl/wedstrijden/reglementen-en-richtlijnen.html 
 

Cursusmateriaal 
Het cursusmateriaal bestaat uit een zelfstudie van:  

 Cursusboek Wedstrijdcontroleur 

 Draaiboek organisatie wedstrijden 

 Casussen wedstrijden 

 Veldgids controle visdocumenten 

 Veldgids De Nederlandse zoetwatervissen 

 Wedstrijdvoorschriften en –reglementen  

 Controle en Communicatie aan de waterkant 

 
Het cursusmateriaal hoef je niet van A tot Z uit je hoofd te leren. Belangrijk is wel dat je moet weten hoe 
een wedstrijd in detail verloopt. Hoe met elkaar wordt gecommuniceerd en vooral dat de weging van de 
vangst op een correcte manier worden uitgevoerd. 

 
In de Veldgids Controle Visdocumenten vind je de belangrijkste regels van de Visserijwet 1963. Vooral de 
pagina’s 3 t/m 10 en met het accent op het herkennen van de vissoorten met een gesloten tijd en/of een 
minimummaat.  
 
Je kunt je verder bekwamen in het herkennen van de Nederlandse Zoetwatervissen door vrijblijvend aan 
de cursus Visherkenning deel te nemen. Deze is te vinden op: http://www.sportvisserijnederland.nl/vis-
water/vissoorten/cursus-visherkenning/ 

  
De complete wedstrijdvoorschriften en –reglementen van de Nationale teamcompetitie, de Open 
Nationaal Kampioenschap Dobbervissen en Landelijke Finale Clubkampioenschappen Sportvisserij 
Nederland hoeft u niet in detail te beheersen. De vragen van de online-toets hebben voornamelijk 
betrekking op de wedstrijdvoorschriften en –reglementen van de Nationale teamcompetities.  
 
In het boekje ‘Controle en communicatie’ kunt u lezen hoe de wijze waarop het contact met de wedstrijd 
vissers verloopt in grote mate afhangt van uw wijze van optreden en communiceren.  

 
Enige tips ter voorbereiding op de online-toets 
 
Wij adviseren je aan om de boekjes eerst eens rustig door te lezen. Je kunt je kennisniveau vervolgens 
aan de hand van de online “training” verhogen. Aan de hand van het opzoeken van antwoorden op de 
oefenvragen uit de training, zal je geleidelijk aan steeds meer feitenkennis opdoen. Het goede antwoord 
op elke vraag wordt in de training getoond en soms ook nader toegelicht. Zodra je het idee hebt dat je 

het cursusmateriaal goed hebt bestudeerd en je de oefenvragen goed kunt maken, ga je verder met het 
online “proefexamen”.  

Het online “eindexamen” bestaat uit een selectie van vragen uit de proefexamens. Voordat je deelneemt 
aan het eindexamen, vragen wij je om in te loggen op de website en een wachtwoord aan te maken. 
Wanneer je het eindexamen met goed gevolg hebt afgelegd (en een bronzen, zilveren of gouden medaille 
hebt behaald) ontvang je hierover bericht. 
 

Veel succes 
 

George Hampsink 
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