
 
ALGEMENE VOORWAARDEN 

NATIONALE TOPCOMPETITIE FEEDER 2011 
 

Algemeen 
1.  Sportvisserij Nederland organiseert ten behoeve van de leden van hengelsport- 

verenigingen aangesloten bij een lid/federatie, een topcompetitie voor houders van een 

licentie in de categorie:   

- Zoetwatervissen Feeder 

  

2. Sportvisserij Nederland verzorgt de Nederlandse afvaardiging naar internationale kam- 

pioenschappen / wedstrijden en - indien in Nederland gehouden- de organisatie van de-

ze internationale kampioenschappen / wedstrijden. 

 

3.  Inschrijving voor de topcompetitie staat open voor personen die de Nederlandse nationa-

liteit bezitten en/of Nederlands ingezetene zijn; buitenlanders mogen als dagdeelnemer 

meedoen. Uitsluitend degenen die de Nederlandse nationaliteit bezitten, kunnen worden 

afgevaardigd naar internationale ontmoetingen. 

 

4. Om te kunnen deelnemen aan de topcompetitie Feeder dient men minimaal 15 jaar te 

zijn op 31 december voorafgaande aan het jaar van de topcompetitie.  

Dagdeelnemers dienen minimaal 15 jaar te zijn op de dag van de wedstrijd. 

 

5. De deelnemers aan de topcompetitie dienen zich aan het wedstrijdreglement en de alge-

mene voorwaarden voor de topcompetitie te houden. Sportvisserij Nederland zorgt voor 

tijdige verstrekking hiervan aan de deelnemers. 

 

6. Sportvisserij Nederland draagt er zorg voor dat de data en de plaatsen (zowel van het 

water als van de accommodatie) waar de wedstrijden van de topcompetitie worden ge-

houden tijdig bekend worden gemaakt. Tevens zal daarbij de sluitingsdatum voor in-

schrijving worden vermeld.  

 

7. Er kunnen maximaal 150 deelnemers aan de topcompetitie Feeder meedoen. Daarnaast 

kan afhankelijk van het parcours per wedstrijd een aantal dagdeelnemers meedoen. Dag-

deelnemers hebben derhalve geen invloed op de (eind)uitslag van de topcompetitie. 

 

8. De loting van de plaatsnummers geschiedt of voorafgaande op het kantoor van Sportvis-

serij Nederland of voorafgaand aan de wedstrijd in tegenwoordigheid van de deelnemers. 

Indien de loting op het kantoor plaatsvindt, worden de kaarten en deelnemerslijsten in 

een verzegelde enveloppe of doos aan de wedstrijdleiding overhandigd c.q. toegestuurd. 

Deze enveloppe c.q. doos wordt na de officiële opening geopend. Een eventuele afmel-

ding van deelnemers moet minimaal een week voor de wedstrijddag aan het wedstrijdse-

cretariaat van Sportvisserij Nederland worden door-  gegeven. Ook als later blijkt dat 

men niet kan deelnemen, dient men zich af te melden bij Sportvisserij Nederland (in 

weekend bij de wedstrijdleider). 

 

Inschrijving 
 9. Deelnemers aan de wedstrijden van de topcompetitie Feeder (zowel licentiehouders als 

dagdeelnemers) dienen zich vóór de gepubliceerde sluitingsdata schriftelijk in te schrij-

ven / aan te melden bij Sportvisserij Nederland. Na de sluitingsdata kunnen in principe 

geen deelnemers meer worden ingeschreven / aangemeld bij Sportvisserij Nederland.  

 Plaatsing geschiedt op basis van binnenkomst van de aanmelding. Bij teveel aanmeldin-

gen wordt een reservelijst opgesteld.  

 

10. Bij de aanvraag van een licentie of bij dagdeelname dienen de volgende gegevens te 

worden vermeld: naam, voornaam, geboortedatum, adres, postcode, woonplaats, tel. 

mobiel/thuis/werk, email, bank- of gironummer en het nummer van de VISPAS. Voor het 

verkrijgen van een licentie dient tevens een recente pasfoto te worden verstrekt. 

 



11. Een deelnemer aan de topcompetitie dient in het bezit te zijn van een door Sportvisserij 

Nederland uitgegeven licentie. Dagdeelnemers dienen alleen over een bewijs van in-

schrijving voor betreffende wedstrijd te beschikken. Voorts dienen alle deelnemers in het 

bezit te zijn van een door Sportvisserij Nederland uitgegeven, op hun naam gestelde, 

geldige VISPAS. Desgewenst dienen zij deze te kunnen tonen. Verder dient door de 

deelnemers aan alle betalingsverplichtingen voor deelname aan de topcompetitie of 

dagwedstrijden te zijn voldaan. 

 

12. De kosten voor deelname aan de topcompetitie (licentiekosten en inschrijfgelden) wor-

den door Sportvisserij Nederland vastgesteld. De verschuldigde kosten moeten door 

Sportvisserij Nederland via een éénmalige machtiging middels automatische incasso 

voorafgaand aan de wedstrijden van de deelnemers kunnen worden geïnd. 

 Voor ingeschreven deelnemers, die om welke reden dan ook zich terugtrekken of op de 

wedstrijddag niet verschijnen, zijn de licentiekosten en/of het inschrijfgeld aan Sportvis-

serij Nederland onverminderd verschuldigd. 

 

13. Licentiehouders en dagdeelnemers aan de topcompetitie worden tijdig vóór de wedstrij-

den door Sportvisserij Nederland de benodigde bescheiden toegestuurd (licentie, wed-

strijdreglement / algemene voorwaarden en informatie over de betreffende wedstrijd(en) 

zoals datum, tijden, locatie, plaats van samenkomst en eventuele aanvullende regelge-

ving). 

 

Wedstrijdleiding, controleurs en jury 
14. Sportvisserij Nederland benoemt voor iedere wedstrijd van de topcompetitie een wed-

strijdleider, welke eindverantwoordelijk is voor het goede verloop van de totale organisa-

tie. 

 

15. Sportvisserij Nederland stelt voor iedere wedstrijd per wedstrijdvak minimaal één contro-

leur aan. Hun taak is bij te dragen aan de organisatie van de wedstrijd (o.a. signalen, 

weging) en toe te zien op de naleving van de wedstrijdreglementen en algemene voor-

waarden door de deelnemers.  

 Controleurs dienen de leeftijd van 18 jaar te hebben bereikt en zij moeten hun taak ge-

heel zelfstandig en zonder hulp van derden kunnen uitvoeren.  

 

16. Voor de aanvang van een wedstrijd wordt door Sportvisserij Nederland een jury be-

noemd, bestaande uit drie of vijf personen, en bekend gemaakt aan de deelnemers. De 

jury heeft tot taak te beslissen in geschillen en uitspraak te doen in beroep van deelne-

mers tegen aan hen tijdens de wedstrijd uitgereikte gele kaarten en hen sancties opleg-

gen.  

 Controleurs kunnen in uitzonderlijke gevallen deel uitmaken van de jury (tenzij zij  

 betrokkene zijn in een geschil). Deelnemers kunnen in geen geval deel uitmaken van  

 de jury.  

 

Sancties en mogelijkheden tot beroep 
17. Klachten tijdens de wedstrijd dienen in eerste instantie te worden opgelost in onderling 

overleg tussen de deelnemer en de controleur. Indien partijen niet tot overeenstemming 

komen, beslist de jury. 

 

18. Overtredingen van het wedstrijdreglement en de algemene voorwaarden of andere mis-

dragingen van deelnemers kunnen door de controleur worden bestraft met het uitreiken 

van een gele kaart.  

 Direct na de wedstrijd dient de wedstrijdleiding en de jury van het toekennen van een 

gele kaart (aan wie, waarom) door de controleur in kennis te worden gesteld. Tot één 

uur na het laatste wedstrijdsignaal kunnen deelnemers tegen een toegekende gele kaart 

bij de jury in beroep.  

 Bij geschillen of beroep beslist de jury bij meerderheid van stemmen na hoor en weder-

hoor van de partijen. Hiervan wordt door de jury per omgaande aan het bestuur van 

Sportvisserij Nederland schriftelijk verslag gedaan. 

 Tegen de uitspraak van de jury bestaat geen hogere beroepsmogelijkheid. In uitzonder-

lijke gevallen, uitsluitend ter beoordeling van het bestuur van Sportvisserij Nederland, 

kan door het bestuur van Sportvisserij Nederland binnen twee weken een bijstelling van 



de strafmaat plaatsvinden, welke dan schriftelijk naar betrokkene(n) wordt gecommuni-

ceerd. 

 

19. Na één uur na afloop van een wedstrijd kunnen geen klachten van deelnemers meer in 

behandeling worden genomen, behoudens die welke betrekking hebben op de uitslag. 

 

20. De uitslag van de wedstrijd wordt na afloop tijdens de prijsuitreiking naar de deelnemers 

gecommuniceerd. Sportvisserij Nederland zet de uitslag van de wedstrijd, alsmede de 

stand van de topcompetitie, binnen één werkdag na de gehouden wedstrijd, op haar in-

ternetsite, te bereiken via www.sportvisserijnederland.nl. 

Protesten omtrent de uitslag dienen binnen twee werkdagen na publicatie door Sportvis-

serij Nederland schriftelijk te worden ingediend bij Sportvisserij Nederland. Buiten deze 

termijn ingediende protesten vervallen. Tijdig ingediende protesten worden behandeld 

door Sportvisserij Nederland. Het besluit van Sportvisserij Nederland wordt betrokke-

ne(n) schriftelijk medegedeeld. Hiertegen staat geen beroep open. 

Een week na publicatie van de uitslag wordt de uitslag officieel. 

 

21. Iedere poging tot bedrog of misleiding, ook als deze eerst achteraf mocht blijken, 

evenals elk onsportief of aanstootgevend verbaal of non-verbaal gedrag van de zijde van 

de deelnemer(s) tijdens de gehele wedstrijddag, kan tot diskwalificatie door de jury lei-

den.  

 Bij diskwalificatie vindt geen restitutie van licentiekosten of inschrijfgelden plaats. 

 De betreffende deelnemer is tevens gehouden eventuele in verband met een door hem 

wegens bedrog, misleiding, onsportief of aanstootgevend gedrag ontstane schade aan de 

zijde van Sportvisserij Nederland te vergoeden.  

 Ieder geval van onrechtmatigheid dient door de jury schriftelijk ter kennis van het be-

stuur van Sportvisserij Nederland te worden gebracht.  

 

Internationale afvaardiging 
22. Sportvisserij Nederland bepaalt of, waar en wanneer aan officiële internationale kampi-

oenschappen en andere buitenlandse wedstrijden zal worden deelgenomen; dan wel of, 

waar en wanneer tegen buitenlandse ploegen hier te lande zal worden gevist.  

 

23. De technische staf Zoet van Sportvisserij Nederland stelt de Nederlandse teams samen, 

die door Sportvisserij Nederland worden afgevaardigd naar de officiële internationale 

kampioenschappen en andere buitenlandse wedstrijden. Hiertoe worden tijdens de wed-

strijden van de topcompetitie de wedstrijdvissers met licentie door de technische staf 

beoordeeld op de gewenste kwaliteiten.  

 Aan het eind van de topcompetitie Feeder vormen de beste 50 licentiehouders de nieuwe 

Nationale Selectie Feeder. Uit deze nationale selecties selecteert de technische staf de 

deelnemers voor de Nederlandse afvaardiging naar het WK Feeder.  

   

24. Door Sportvisserij Nederland kunnen aan de af te vaardigen deelnemers voorwaarden 

worden gesteld ten aanzien van het beschikbaar hebben en gebruiken van hengelmateri-

aal, één en ander met inachtneming van de terzake geldende afzonderlijke reglementen 

en voorschriften. Deelnemers aan internationale kampioenschappen dienen in het jaar 

waarin deze internationale kampioenschappen worden gehouden mee te doen aan de 

topcompetitie Feeder.  

 

25. De af te vaardigen deelnemers zijn verplicht op aanwijzing van Sportvisserij Nederland 

tot het geven van publiciteit en het maken van reclame voor Sportvisserij Nederland en 

de sponsors van Sportvisserij Nederland met betrekking tot door of namens Sportvisserij 

Nederland georganiseerde wedstrijden dan wel wedstrijden waarvoor Sportvisserij Ne-

derland de deelnemers afvaardigt (o.a. middels ter beschikking gestelde kleding, hengel-

foedralen, leefnettassen, stickers op viskisten, fotosessies e.d.).  

 Indien door de af te vaardigen deelnemer niet of gedeeltelijk aan het gestelde in dit arti-

kel wordt voldaan, kan Sportvisserij Nederland betrokkene van (verdere) deelname aan 

de wedstrijd en de nog te houden wedstrijden uitsluiten. 

 

http://www.sportvisserijnederland.nl/


26 Reis- en verblijfkosten van af te vaardigen deelnemers aan internationale wedstrijden 

kunnen deels voor rekening van de deelnemer zijn. Dit wordt tijdig voor afvaardiging 

tussen Sportvisserij Nederland en deelnemers afgesproken. 

 

Overig 
27. Minder validen mogen, indien hun handicap dat toelaat meedoen, maar mogen op geen 

enkele manier voor, tijdens of na de wedstrijd worden geassisteerd door derden. 

 

28. Onkosten van deelnemers aan een wedstrijd van de topcompetitie worden door Sportvis-

serij Nederland niet vergoed.  

 

29. Sportvisserij Nederland en de eventueel betrokken federaties / verenigingen aanvaarden 

geen aansprakelijkheid voor ongevallen of letsel (van welke aard ook) dan wel voor 

schade aan eigendommen van derden door diefstal, verlies, beschadiging of op enige 

andere wijze, van één ieder direct of indirect betrokken bij de wedstrijden van de top-

competitie. 

 Sportvisserij Nederland aanvaardt geen aansprakelijkheid voor (financiële) consequen-

ties voortvloeiende uit het wegens omstandigheden verschuiven of vervallen van wed-

strijden. Sportvisserij Nederland aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de (financiële) 

consequenties voortvloeiende uit het uitbrengen van de uitslag.  

 

 


