
DRAAIBOEK EN WEDSTRIJDREGLEMENT 
Streetfishing op Nationale Hengeldag 
 
Aanpak: 
1. Zorg voor voldoende vrijwilligers. 
2. Kies een opvallende plek aan het viswater in de bebouwde kom, waar voldoende ruimte is 

om een stand van de vereniging te plaatsen. Let op de veiligheid: bezoekers (ook 
kinderen) moeten op een veilige wijze de stand kunnen bezoeken en daar vandaan naar 
de waterkant kunnen gaan. 

3. Zorg voor een goede uitstraling (spandoeken, vlaggen, verenigingshesjes). 
4. Gebruik de tips uit de infobladen ‘Organisatie van een open dag’ en ‘Activiteiten tijdens een 

evenement’. Denk aan het informeren van de lokale en regionale pers. 
5. Organiseer een korte workshop over streetfishing (materiaal, techniek kunstaasvissen, 

techniek dropshotten, informatie over goede visplekken). 
6. Geïnteresseerden kunnen meedoen aan de viswedstrijd. Deze kan een half uur, heel uur 

of twee uur duren, afhankelijk van de wensen van de vereniging. De aanvangstijd wordt 
door de controleur/vrijwilliger op de scorekaart genoteerd. 

7. Deelnemers hebben altijd prijs. Bij vangst kunnen extra prijzen worden gegeven, 
bijvoorbeeld bij 100 punten een extra prijs, bij 200 punten een mooiere prijs, bij 300 punten 
een nog mooiere prijs, enzovoort. 

 
Deelname 
• Deelnemers kunnen zich individueel of als team (2-tal) inschrijven voor deelname. 
• Deelnemers tot 14 jaar dienen te vissen onder toezicht van de ouders of een vrijwilliger van 

de hengelsportvereniging. 
• Iedere deelnemer dient in het bezit te zijn van een VISpas of (gratis) dagvergunning. 
• De wedstrijd heeft een individuele uitslag. Je teammaat is dus ook je tegenstander. 
• Elke deelnemer ontvangt na aanmelding bij de organisatie een persoonlijke scorekaart 

waarop de lengte van de gevangen moet worden genoteerd. 
 

Puntentelling 
• De lengte van de gevangen vis in centimeters is het aantal punten. Voor de einduitslag 

tellen de volgende vissen: 
 De vijf grootste baarzen tellen mee in de einduitslag. 
 De drie grootste snoekbaarzen tellen mee in de einduitslag. 
 De twee grootste snoeken tellen mee in de einduitslag. 
 De vijf grootste vissen uit categorie ‘Overig’ tellen mee in de einduitslag. 

• Categorie ‘Overig’ bevat alle overige vissoorten. Alleen de vijf grootste vissen uit deze 
categorie tellen mee in de einduitslag. 
 

Opmeten 
Gevangen vissen worden onder toeziend oog van de controleur/vrijwilliger gemeten met 
behulp van een beschikbaar gesteld meetlint. 
• De gevangen vis moet op correcte wijze worden gemeten (meetlint onder de vis) en de 

lengte wordt in hele centimeters genoteerd op de scorekaart. Afronding vanaf 0,5 cm naar 
boven. 

 
Overig 
• Bij het onthaken en opmeten van een (grotere) vis moet deze altijd op een onthaakmat 

worden gelegd. De vrijwilligers beschikken over ene onthaakmat. 
• Er mag echter maar met één hengel tegelijk worden gevist. 
• Er mag niet buiten het aangegeven wedstrijdparcours gevist worden. 
• Het is niet toegestaan om vanaf boten of aanlegsteigers te vissen, tenzij de organisatie 

hiervoor toestemming heeft gegeven. 
• Het viswater en de oevers moeten schoon worden achtergelaten. 


