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1. INLEIDING 

 

 

De organisatie van door Sportvisserij Nederland georganiseerde Nationale 

Teamcompetitie, vindt plaats onder verantwoordelijkheid van het bestuur van 

Sportvisserij Nederland, in casu de commissaris Wedstrijdvissen. 

 

Door de Commissie Organisatie Wedstrijden (COW) en de coaches worden de 

Voorwaarden en Reglementen van de diverse competities opgesteld. Dit draaiboek vormt 

een uitwerking van de organisatie van de Nationale Teamcompetitie, Open Nationaal 

Kampioenschap Dobbervissen en de Landelijke Finale Clubkampioenschap Sportvissen. 

 

Voor u ligt het draaiboek voor de organisatie van een wedstrijd van de Nationale 

Teamcompetitie zoetwatervissen. Het draaiboek van de Nationale Teamcompetitie 

verschilt slechts in details van het draaiboek Open Nationaal Kampioenschap 

Dobbervissen en de Landelijke Finale Clubkampioenschap Sportvissen. Essentiele 

verschillen worden in dit draaiboek als voetnoot aangegeven. 

 

Het boek geeft u een indruk van de voorbereidingen, taakverdeling personen, benodigde 

materialen en activiteiten die noodzakelijk zijn om een nationale teamcompetitie te doen 

slagen.  

Het geeft ook aan dat er een goede regie nodig is voor het organiseren en uitvoeren van 

een wedstrijd en vooral om alle betrokkenen op een goede manier te laten samenwerken 

aan een geslaagde organisatie, maar vooral de voorbereiding, de wedstrijd zelf, het 

verloop en de afronding ervan. Hierbij is de rol van de wedstrijdcontroleur essentieel, als 

scheidsrechter en als lid van de weegploeg. 

 

Met de introductie van het nieuwe beleidsplan in 2016 zijn  de voorwaarden en 

reglementen van de diverse competities gewijzigd. Nieuw is ook dat na afloop van een 

wedstrijddag geen huldiging en prijsuitreiking meer zal plaatsvinden. De huldiging en 

prijsuitreiking, van alle onder Sportvisserij Nederland georganiseerde competities ( zoet 

en zout), vindt nu centraal plaats tijdens het Sportvisserij Nederland Topsport Gala. 

Hiervoor worden de prijswinnaars van de verschillende competities voor uitgenodigd.  

Het Topsport Gala wordt in 2016 georganiseerd op het Nationaal Sportcentrum Papendal 

te Arnhem. 
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2. PERSONEN, TAKEN EN MATERIALEN 

 

 

Bij de organisatie van de Nationale Teamcompetitie zijn per wedstrijd de onderstaande 

personen betrokken. Samen zorgen zij voor het slagen van de wedstrijddag(en).  

 

 

Wedstrijdleider 

 

Taak:  Organisatie, leiding en begeleiding Nationaal competitie  

 Uitzetten parcours en opruimen parcours 

 verantwoordelijk voor de organisatie conform de begroting, het 

draaiboek en de Reglementen competities en kampioenschappen 

 aanspreekpunt op de wedstrijddag (o.a. opening, pers, calamiteiten) 

 Instructie van controleurs en juryleden en uitreiken portofoons en 

controleurstassen (o.a. signaalhoorn, weegapparatuur, weegstandaard) 

 uitreiken van de deelnemerskaarten- en lijsten  

 coördinatie van wedstrijdsignalen 

 verzorgen lunch en avondmaaltijd controleurs en juryleden 

 zorgdragen voor ontvangst en controle ingevulde deelnemerskaarten, 

controle verwerking resultaten en vaststelling uitslag 

 contactpersoon naar commissaris Wedstrijdvissen en 

wedstrijdsecretariaat van het bureau van Sportvisserij Nederland 

 uitbrengen verslag binnen de COW 

Materiaal:  portofoon, mobiele telefoon, deelnemerslijst, materiaal parcoursopbouw 

 jas met opschrift wedstrijdorganisatie 

 

 

Jury (één jurylid per vak) 

 

Taak:  dragen zorg voor naleving reglementen 

 behandeling en besluitvorming geschillen 

 nemen gezamenlijk beslissing in hoogste instantie 

 opstellen en ondertekenen schriftelijk juryrapport 

 gedurende de gehele wedstrijd aan de waterkant aanwezig zijn 

 controleren einduitslag 

 

Materiaal:  portofoon, 

  jas en polo met opschrift wedstrijdorganisatie 

 

Wedstrijdleiding  

 

De wedstrijdorganisatie bestaat uit de juryleden en de wedstrijdleider. 

 

Organisator (indien van toepassing) 

 

(afkomstig uit de wedstrijdcommissie van een federatie of vereniging in het gebied waar 

de wedstrijd plaatsvindt) 

 

Taak:  leiding uitvoering wedstrijddag in overleg met wedstrijdleider (o.a. 

voorbereiding, instructie medewerkers parcours e.d., opbouw parcours, 

instructie controleurs en uitreiking materialen, afbreken parcours, 

eindcontrole parcours) 

 benadering controleurs 

 

Materiaal:  mobiele telefoon, signaalhoorn en deelnemerslijst 
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 Wedstrijdcontroleurs (één controleur per vak) 

 

Taak:  aanwezig tijdens de wedstrijd in het toegewezen vak 

 kennismaken met deelnemers in het vak tijdens voorbereidingstijd 

 geven wedstrijdsignalen 

 controle deelnemers (per vak) hoeveelheid en soort voer en aas, op loting 

hengelmateriaal, leefnetcontrole conform Reglementen zoetwatervissen 

 controle van de vangsten en weging van de vangsten in zijn vak 

 inleveren ingevulde en ondertekende deelnemerskaarten zo spoedig 

mogelijk na afloop bij wedstrijdleiding voor resultaatverwerking 

Materiaal:  elke controleur krijgt de beschikking over de deelnemerskaarten van 

deelnemers in zijn vak 

 een deelnemerslijst 

 een portofoon 

 controleurstas met inhoud:  

 een signaalhoorn 

 een weegstandaard, weegnet en weegunit met toebehoren 

 een meetlat 

 een schrijfplank (incl. pen en papier) 

 een rolbandmaat (voor evt. meten hengel) 

 veldgidsen controle visserijwet en Nederlandse Zoetwatervissen 

 De materialen dienen na afloop weer in goede staat te worden ingeleverd bij 

de wedstrijdleider. Gebreken svp. melden 

  

 

2.1 EHBO 

Tijdens de wedstrijd zijn op het parcours aanwezig voldoende gecertificeerde EHBO-

vrijwilligers. Een defibrillator is aanwezig bij de wedstrijdleider. 

 

2.2 Publiciteit (bureau Sportvisserij Nederland) 

De uitslag van de wedstrijd wordt aan het einde van de wedstrijddag gepubliceerd  op de 

Facebookpagina van Sportvisserij Nederland.(www.facebook.com/wedstrijden.nl). 

Op de maandag na het wedstrijdweekend worden voor 15.00 uur de uitslagen en 

eventuele tussenstanden gepubliceerd op de website van Sportvisserij 

Nederland(www.sportvisserijnederland.nl) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.facebook.com/wedstrijden.nl
http://www.sportvisserijnederland.nl/
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3. BENODIGDE MATERIALEN  
 
Onderstaande lijst geeft een overzicht van materialen die voor de organisatie van de 
Nederlandse Teamcompetitie zoetwatervissen nodig zijn. Deze materialen kunnen (deels) 
door de organiserende federaties worden geleverd of anders zijn zij bij Sportvisserij 
Nederland verkrijgbaar. Alle materialen moeten de dag voor de wedstrijd bij de 
organisator of op een door de organisator afgesproken plaats zijn afgeleverd. 
 
ONTVANGSTZAAL (opening) 
 
 Materialen     Levering door 
 
6 Sportvisserij Nederland vlaggen  Sportvisserij Nederland 
2 Nederlandse vlaggen Sportvisserij Nederland 
6 Sponsorvlaggen sponsor / Sportvisserij Nederland 
20 Deelnemerslijsten, deelnemerskaarten in 

verzegelde envelopen 
Sportvisserij Nederland 

XX Vaantjes (alleen NK’s) Sportvisserij Nederland 
25 losse reglementen voor deelnemers 

+(reserve controleurs en juryleden) 
Sportvisserij Nederland 

XX draaiboeken, wedstrijdreglementen e.d.  
lunch- en consumptiebonnen medewerkers  Sportvisserij Nederland 

 

Sportvisserij Nederland 

 

 

WEDSTRIJDPARCOURS      

 

   Materialen      Levering door 
 
4 haspels afzettouw (2500 m) en ± 40 

pennen 
Sportvisserij Nederland 

2 touwen voor uitzet deelnemersplaatsen 
(12 m) 

Sportvisserij Nederland 

250 plaatsnummers (5 keer 1 t/m 40 à 50) Sportvisserij Nederland 

15 vakborden A t/m J  
 

Sportvisserij Nederland 

20 Sportvisserij Nederland-vlaggen, stokken 
en houders 

Sportvisserij Nederland 

5 Nederlandse vlaggen,stokken met 
houders 

Sportvisserij Nederland 

 sponsorvlaggen en stokken met houders sponsor / Sportvisserij Nederland 

10 vakrichting (viswedstrijd Nederland; 
rechtse en linkse) 

Sportvisserij Nederland 

2 borden "Viswedstrijd – Sportvisserij 
Nederland 

Sportvisserij Nederland 

 gereedschap (hamer, rietschaar, 
grondboor e.d.) 

Sportvisserij Nederland / 
organisator 

 overig materiaal (Touw, vuilniszakken, 
lint e.d.) 

Sportvisserij Nederland / 
organisator 

 
CONTROLEURSTASSEN ( 6 tassen) 
 
 Inhoud: 
 
 

1 Weegunit(met standaard en weegnet) Sportvisserij Nederland 
1 Portofoon Sportvisserij Nederland 
2 Signaalhoorns met reserve gasbussen Sportvisserij Nederland 
1 meetlat en schrijfplankje en 

potloden/pennen 
Sportvisserij Nederland 

1 Rolbandmaten, veldgids ”Vissen + Controle” 
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4. PLANNING EN ORGANISATIE 

 

Over het algemeen worden de Nationale teamcompetities (NTC) op vaste data 

georganiseerd (hoogstens beïnvloed door data voor wereldkampioenschappen e.d.).  

 

Planning en organisatie (sjoerd) 

 

Wanneer Wat Wie 

Okt/nov jaar 

vooraf 

Wedstrijdwateren bepalen COW 

 aanvragen toestemming 

visrechthebbende 

Bureau Sportvisserij Nederland 

 verzoeken medewerking federatie Bureau Sportvisserij Nederland 

 levering organisator Federatie 

 vaststellen wedstrijdleider 

 

COW 

 vastleggen Papendal TOPSPORT GALA Bureau Sportvisserij Nederland 

Nov jaar 

vooraf 

informeren / akkoord autoriteiten ter 

plaatse (bijv. water- en oeverbeheerder, 

politie),  Evenementenvergunning 

Organisator 

Nov/jan 

vooraf 

publicatie wedstrijdkalender in 

Sportvisserij Nederland-bladen, website, 

evenementenkalender e.d. 

Bureau Sportvisserij Nederland  

dec/jan 

vooraf 

bestellen reglementen NTC / 

voorselecties / aanmeldingsformulieren / 

deelnemerskaarten 

Bureau Sportvisserij Nederland 

 Vastleggen gastspreker TOPSPORT 

GALA 

 

febr/mrt 

vooraf 

bestellen prijzen TOPSPORT GALA  Bureau Sportvisserij Nederland 

 Prijzen fed. Selectiewedstrijden/vaantjes  

   

   

   

 vragen / aanstellen jury COW 

 zonodig verzoek bericht opnemen 

scheepvaartberichten 

Bureau Sportvisserij Nederland 

 vragen controleurs en medewerkers 

parcours 

COW/organisator 

 richtlijnen ter info.  Bureau Sportvisserij Nederland 

juli vooraf opgave deelnemers  Federaties/teams 

 richtlijnen naar deelnemers en 

sponsors 

Bureau Sportvisserij Nederland 

 controle materialen / bijbestellen Bureau Sportvisserij Nederland 

augustus 

vooraf 

controle afspraken (locatie 

prijsuitreiking, medewerking politie, 

controleurs, opbouwers, prijsuitreiking 

e.d.) 

Wedstrijdleider 

 Briefing en instructie controleurs, 

juryleden en opbouwers,  

Organisator 

 publiciteit media vooraf Bureau Sportvisserij Nederland 

 deelnemerskaarten en loting klaar Bureau Sportvisserij Nederland 
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Dag voor de 

wedstrijd 

opbouw parcours** (lint, 

vlaggenhouders, plaatsnummers e.d.) 

en zaal*** opening 

organisator / medewerkers 

Wedstrijddag* 28 en 29 mei 2016 
 

ca. 06.00 uur afronden opbouw parcours** en inrichting 

zaal*** (vlaggen) 

 

Medewerkers/wedstrijdleider 

ca. 07.30 uur opening zaal en ontvangst  wedstrijdleider 

   

ca. 07.40 uur Instructie controleurs en Juryleden, 

werking en uitreiking portofoons/ 

controletassen  

wedstrijdleider 

ca. 08.00 uur officiële opening, uitleg parcours wedstrijdleider 

ca. 08.15 uur uitreiken deelnemerskaarten, vaantjes 

NK’s 
wedstrijdleiding 

 Controleurs naar parcours  

Ca.08.20 uur Deelnemers (team) naar parcours  

09.00 uur 1e signaal;  

start voorbereiding 

wedstrijdleider/ 

hoofdJury en controleurs 

09.35 uur 2e signaal;  

Na 5 minuten voercontrole, start nr 1 in 

vak 

 

10.50 uur 3e signaal;  

begin zwaar voeren, niet vissen 

 

11.00 uur 4e signaal;  

Einde zwaar voeren, begin vissen 

 

14.55 uur 5e signaal;  

5 minuten voor einde wedstrijd 

 

15.00 uur 5e signaal;  

Einde wedstrijd 

 

15.05- uur Aanvang weging vangsten en inleveren 

getekende deelnemerskaarten 

 

Controleur en lid jury 

ca. 15.10 uur afbreken wedstrijdparcours en zaal  

ca. 16.00 uur behandeling geschillen juryleden 

 verwerking resultaten  uitslag wedstrijdleider/jury 

Ca. 16.30 uur Publicatie resultaten Facebook ?????????????????? 

ca. 17.30 uur Eindontrole parcours en afbreken zaal wedstrijdleider 

Ca. 18.00 uur Gezamenlijke avondmaaltijd allen 

   

 

* Zie voor tijden ook "richtlijnen deelnemers" en voor regels uitvoering ook 

"Sportvisserij Nederland Reglementen Wedstrijdvissen" (incl. prijzenschema). 

 

** Het parcours wordt (met het gezicht naar het water) van links naar rechts uitgezet. 

De minimale afstand tussen de deelnemers moet 12 meter bedragen. Uitmeten met 

los 12 m-lint. Elke wedstrijd heeft minimaal 5 vakken, genummerd A t/m D (junioren 

ook F t/m J) De plaatsnummers worden vooraf geplaatst. Langs het parcours wordt 

een afscheidingstouw gespannen, welke deelnemers van publiek scheidt. Alleen 

deelnemers, controleurs en andere herkenbare "officials" mogen zich in deze zone 

bevinden. 
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 Langs het parcours worden (om en om) Sportvisserij Nederland-vlaggen (en 

sponsorvlaggen) geplaatst met nadruk op begin- en eindpunt en centraal gedeelte. 

Plaatsing van vlaggen bij begin / eind vakken vergroot oriëntatie langs parcours. 

Plaatsing moet zodanig zijn dat deelnemers e.a. niet worden gehinderd. De 

Nederlandse vlag staat bij begin- en eindpunt parcours (bij Junioren evt. 2x). 

 

***In de zaal voor de opening moet op het toneel vlaggen van Sportvisserij Nederland, 

sponsorvlaggen en Nederlandse vlag worden geplaatst.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bezoekadres: Leijenseweg 115, 3721 BC Bilthoven 

Postadres: Postbus 162, 3720 AD Bilthoven 

T (030) 605 84 00, F (030)603 98 74 

E info@sportvisserijnederland.nl 

www.sportvisserijnederland.nl 


