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INLEIDING
Een goede wedstrijdcontroleur bezit voldoende kennis en vaardigheden om een goede bijdrage
te leveren aan een viswedstrijd. De theoretische (feiten)kennis is een belangrijke basis om op
een goede manier als controleur op te treden.
Een goede controleur moet echter daarnaast in staat zijn die theoretische kennis op een voor
alle deelnemers en medewerkers nuttige en prettige manier in de praktijk te brengen.
Een goede controleur is consequent, eerlijk en duidelijk. Hij past de regels en voorschriften op
een correcte manier toe en doet dit zodanig, dat de wedstrijd hierdoor zo soepel en eerlijk
mogelijk verloopt. Controleurs dienen vooraf ook van elkaar te weten hoe zij optreden in geval
van overtredingen. Een en ander staat uiteraard omschreven in de reglementen, maar
voorafgaand aan de wedstrijd is het goed om nog even alle ‘controleursneuzen’ dezelfde kant
op te richten om te voorkomen dat er verschillen ontstaan tussen controleurs in de manier
waarop met overtredingen wordt omgegaan.
Aan de waterkant en na afloop van de wedstrijd is het aan de controleurs om zo goed mogelijk
na te gaan of de regels door alle deelnemers worden nageleefd. Dat doe je al vanaf het
moment dat de eerste deelnemer aan de waterkant verschijnt. Je observeert continu of er
geen afwijkende zaken waarneembaar zijn en of iedereen binnen de gestelde regels werkt.
Uiteraard zie je als controleur niet alles, maar omdat deelnemers allen gebaat zijn bij een
eerlijk verloop van de wedstrijd, zullen zijzelf ook aangeven, wanneer zij vermoeden dat een
buurman iets doet wat niet mag. Wees daarom ook altijd alert op deelnemers, die uw aandacht
vragen. Dat kan alleen, wanneer u continu bezig bent uw vak met deelnemers te overzien. In
de praktijk betekent dit veel rondlopen en goed observeren.
Zorg ervoor dat u de deelnemers niet belemmert of stoort tijdens de wedstrijd. Wanneer u
tijdens het vissen geen goede reden heeft om in de direct nabijheid van de waterkant te
vertoeven, houd dan steeds afstand. En ga langs een oever met grind of stenen niet vlak
achter de deelnemers heen en weer lopen, want dat kan irritatie (verstoring vis!) veroorzaken.
Omdat veel controleurs zelf wedstrijdvisser zijn of zijn geweest, volstaat het vaak om er vanuit
te gaan, dat je bij elke interactie met één of meer deelnemers moet bedenken: hoe zou ik het
zelf vinden om op deze manier te worden benaderd?
Om de praktijk van de controle enigszins te kunnen inpassen in de cursus, is er de DVD met
voorbeelden en commentaren van controleurs en wedstrijdvissers. Daarnaast worden tijdens
de cursus enkele praktijkgevallen nagespeeld tussen de cursisten, die soms als deelnemer en
soms als controleur zullen optreden.
Tijdens de cursus zal worden gewerkt met kaarten, waarop zowel de deelnemer als de
controleur krijgt te lezen wat de situatie is die zich voordoet. Vervolgens wordt tussen de beide
cursisten en met de groep die observeert, besproken hoe de situatie is verlopen en of dat
mogelijk anders of beter kan.
Hierna volgen enkele voorbeelden of casussen.
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CASUS 1
Tijdens de wedstrijd ziet u dat een deelnemer een potje kunstmaden bij zijn andere voer heeft
staan. Wat doet u?

CASUS 2
Tijdens de wedstrijd ziet u uit een tas van een deelnemer een voerkatapult steken.
De deelnemer geeft aan: “Die gebruik ik niet, die heb ik bij me tijdens oefeningen.” Wat doet
u?

CASUS 3
Bij de weging merkt een deelnemer op, terwijl hij zijn vangst in het weegnet deponeert: “er zit
kleine roofblei en misschien ondermaatse winde tussen, die winde hoort er niet bij”.
U treft inderdaad een kleine roofblei en twee ondermaatse windes aan. Wat doet u?

CASUS 4
U merkt ruim na het derde geluidssignaal op, dat een deelnemer een toch wel flinke bal voer
bij zijn dobber in het water gooit. Zijn buren spreken u erop aan dat u als controleur iets tegen
dit ongeoorloofde grove voeren moet ondernemen.
De deelnemer geeft aan: nou, dat was niet meer dan een flinke hand vol, kom nou!” En wat
als hij het na tien minuten opnieuw doet?

CASUS 5
Terwijl u nog met de toeter in de hand staat, ziet u dat er direct na het laatste geluidssignaal
nog een flinke vis in het leefnet van de deelnemer is beland.
De deelnemer is van mening dat hij de vis nog tijdens het signaal in het leefnet heeft gedaan
en geeft aan dat het een kleintje was. Wat doet u?

CASUS 6
U wordt door een deelnemer geattendeerd op het feit dat zijn buurman op licht stromend
water stroomopwaarts enorm zit te voeren met licht voer. Dat beïnvloedt zijn vangsten
negatief, want het leidt de vis weg van zijn stek. Hij vermoedt dat zijn buurman hem vanuit
een ander team wil dwarsbomen. Wat doet u?

CASUS 7
Nadat u hem heeft weggestuurd, loopt een toeschouwer voor de tweede maal naar de
visplaats van een deelnemer en gaat met deze zitten smoezen. De buurman van de deelnemer
steekt zijn hand op en klaagt hierover: hij vermoedt dat het een ‘handlanger’ is. De deelnemer
beweert: ik kan er toch niets aan doen dat deze meneer mij aanspreekt? Ik ken hem verder
niet. Wat doet u?
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CASUS 8
Een deelnemer verlaat na een eerste waarschuwing opnieuw zijn visplaats en verdwijnt de
bosjes in. U spreekt hem erop aan en hij zegt op de vlucht te zijn geweest voor een agressieve
wesp. Wat doet u?

CASUS 9
Een deelnemer biedt zijn vangst ter weging aan. U treft in de vangst een prik aan. Wat doet u?

CASUS 10
Een deelnemer biedt zijn vangst ter weging aan. U treft in de vangst een vis aan met een
vlezige neus. De vis is 20 cm lang. Wat doet u?

CASUS 11
Halverwege een wedstrijd zakt het water geleidelijk een halve meter, waardoor het leefnet van
een deelnemer wel erg ondiep komt te liggen. Wat doet u wanneer u dit constateert?

CASUS 12
Bij de weging van de vangst blijkt iemand een flinke kei in het leefnet te hebben. Wanneer u
de visser hierop aanspreekt verontschuldigt deze zich door te zeggen dat hij de kei in het net
had gedaan om dit beter te doen zinken, maar deze vervolgens geheel is vergeten. Wat doet
u?

CASUS 13
Een wedstrijdvisser heeft naast zich een flinke bak witte maden staan waarin ook een aantal
rode maden kruipen. Dit wordt door de controleur geconstateerd, waarop de visser reageert
met te zeggen dat dat niet zijn schuld is, maar dat de rode maden al tussen de witte zaten.
Wat doet u?

CASUS 14
Een wedstrijdvisser krijgt een flinke karper aan zijn matchhengel. De vis zwemt direct naar
rechts en lijkt het visvak van de rechterbuurman binnen te zwemmen. Deze visser protesteert
meteen waarna de man met de karper onmiddellijk zijn hengeltop onderwater steekt. Niemand
kan nu zien waar de vis zich bevindt. Wat doet u?

CASUS 15
Een visser heeft bij aanvang van de wedstrijd een voerplek voor de vaste hengel gemaakt,
maar vist nu met de matchhengel aan de overkant van het kanaal. Het is toegestaan om
tussendoor met de hand wat bij te voeren of hulp van een werppijp madepoppen (casters) bij
te voeren. De visser pakt nu echter, terwijl zijn matchhengel uitligt, zijn vaste hengel met in
plaats van een topset met dobber een cupset en voert ondertussen met de voercup wat
lokvoer bij. Wat doet u?

3

CASUS 16
Een wedstrijdvisser heeft een hengel die 13,5 meter lang is. Toegestaan is maximaal 13
meter. Dan hou ik het uiteinde van de hengel wel een stuk naar achter oppert de visser. Wat
doet u?

CASUS 17
Een visser vist net over de rand van een talud en heeft het lood op de lijn zo geplaatst dat het
hoofdlood boven de bodem hangt. Doordat de wind recht op de kop waait wordt de dobber
echter steeds naar de kant geblazen, waardoor het hoofdlood het talud raakt en de dobber
omhoog komt. Maakt onbedoeld zinkvissen nu nog een verschil met bewust zinkvissen?

CASUS 18
Een deelnemer heeft een stek geloot met nogal wat riet voor hem in het water. Meteen komt
een flinke heggenschaar tevoorschijn en wordt al het riet inclusief alle andere begroeiing met
de grond gelijk gemaakt. Wat doet u?

CASUS 19
Een wedstrijdvisser krijgt een flinke karper aan zijn vaste hengel. Doordat de visser een erg
dunne lijn en dun elastiek gebruikt, zwemt de vis direct naar links het visvak van de
linkerbuurman binnen. Deze visser protesteert meteen waarna de man met de karper
onmiddellijk zijn hengeltop onderwater steekt. Niemand kan nu zien waar de vis zich bevindt.
Wat moet je als controleur doen?

CASUS 20
Een wedstrijdvisser laat op het moment dat het laatste signaal luidt, een vis die nog aan de lijn
zit, in het leefnet zakken. Wat doet u?
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