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Uitgave december 2016 

 

EVEZET NATIONALE TEAMCOMPETITIE 2017 
 

ALGEMENE VOORWAARDEN 
 
Algemeen 

1.  Sportvisserij Nederland organiseert de EVEZET Nationale Teamcompetitie voor teams 
bestaande uit minimaal 5 en maximaal 7 Vispashouders (ongeacht welke 
hengelsportvereniging zij lid zijn). 

 
2.  De 5-7 namen van de Vispashouders worden voor de aangegeven deadline aangemeld via 

het inschrijfformulier en gedurende de competitie kunnen geen wijzigingen worden 

aangebracht in de teamsamenstelling. 
 

3.  Een team is toegankelijk voor iedereen (mannen en vrouwen van alle leeftijden (dus ook 
jeugd) en mag naar eigen inzicht worden samengesteld. Voorbeeld: een team kan bestaan 
uit twee dames van 16 en 32 en drie heren van 17, 45 en 62. 

 
4.  Per team wordt 1 teamcaptain aangewezen die als aanspreekpunt voor het team geldt en 

waar Sportvisserij Nederland mee communiceert. 
 
5. Per team mag maximaal 1 Vispashouder met een andere nationaliteit dan de Nederlandse 

worden opgenomen. 
 
6. De EVEZET Nationale Teamcompetitie bestaat uit 6 wedstrijden (verdeeld over 3 

weekenden) waarbij in 5 vakken wordt gevist. Per wedstrijd vissen 5 teamleden (de rest is 

reserve). 
 
7. Tot het uitdelen van de wedstrijdkaarten kan bij Sportvisserij Nederland/de wedstrijdleider 

worden aangegeven of een teamlid wordt gewisseld voor een reserve. 
 
8. Sportvisserij Nederland gaat uit van de eerste 5 namen die zijn genoemd bij de inschrijving 

voor wat betreft de basisopstelling. 
 
9.  Voor 2017 geldt een open inschrijving waarbij alle ingeschreven teams in 1 competitie 

(zonder divisies) worden geplaatst.  
 
10.  Alle deelnemers van de EVEZET Nationale Teamcompetitie conformeren zich bij inschrijving 

aan het wedstrijdreglement. Sportvisserij Nederland draagt zorg voor het tijdig kenbaar 

maken van dit document, tezamen met informatie over de wedstrijddata en –plaatsen. 
 
11. De loting van de steknummers vindt plaats op het kantoor van Sportvisserij Nederland met 

een geprogrammeerd lotingsysteem (door een onafhankelijke partij, aangedragen door 
NOC*NSF), waarna deze in een gesloten doos wordt overhandigd aan de wedstrijdleiding.  

 
Inschrijving 

12. Inschrijving voor de EVEZET Nationale Teamcompetitie kan door middel van het digitale 
inschrijfformulier op de website van Sportvisserij Nederland vóór de gepubliceerde 
deadline. Eventueel kan er ook een papieren inschrijfformulier worden opgevraagd bij 
Sportvisserij Nederland. 

 
13. Naast de gevraagde gegevens bij de inschrijving, dient een recente pasfoto te worden 

ingeleverd. Dit kan tijdens de digitale inschrijving (uploaden) of eventueel per post 
(Sportvisserij Nederland, afdeling wedstrijden, Postbus 162, 3720 AD Bilthoven) 

 
14. Ieder teamlid (en dus deelnemer aan de EVEZET Nationale Teamcompetitie) dient in het 

bezit te zijn van een door Sportvisserij Nederland verstrekte (geldige) en op naam gestelde 
VISpas én licentie.  

 

15. Het inschrijfgeld voor het hele team (opgebouwd uit licentie- en deelnamekosten voor alle 
5-7 teamleden) wordt door Sportvisserij Nederland vastgesteld. Het verschuldigde bedrag 
(1 bedrag voor het hele team) moet door Sportvisserij Nederland via een eenmalige 
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machtiging, middels automatische incasso voorafgaand aan de eerste wedstrijd kunnen 

worden afgeschreven. 
 
16. Voor ingeschreven teams (na de inschrijfdeadline), die om welke reden dan ook zich 

terugtrekken of op de wedstrijddag(en) niet verschijnen, zijn de licentiekosten en/of het 

inschrijfgeld onverminderd verschuldigd. 
 
17. Deelnemende teams worden middels hun teamcaptain tijdig voor de wedstrijden door 

Sportvisserij Nederland op de hoogte gebracht van de benodigde informatie. (Licentie, 
wedstrijdreglement, algemene voorwaarden en richtlijnen) 

 
Wedstrijdleiding, jury en controleurs 

18.  Namens Sportvisserij Nederland is er iedere wedstrijd 1 wedstrijdleider aanwezig voor het 
organiseren, aansturen en leiden van de wedstrijd. 

 
19. Iedere wedstrijd is per vak 1 jurylid aanwezig als aanspreekpunt en verantwoordelijke voor 

betreffend vak. 
 

20. De steknummers 1 en 2 in ieder vak wegen het betreffende vak onder leiding van het 
aanwezige jurylid (materiaal hiervoor wordt door het jurylid verstrekt). 

 
21. De jury heeft de taak om bij geschillen een beslissing te nemen wat leidt tot een uitspraak. 

Het gaat hierbij om uitgereikte gele kaarten en/of opgelegde sancties.  
 
Publicatie, sancties en beroep 

22.  Klachten tijdens de wedstrijden dienen eerst onderling (deelnemer en jurylid) opgelost te 
worden. Indien betrokkenen niet tot overeenstemming komen, wordt de voltallige jury 
ingelicht en neemt zij een besluit. 

 
23. Overtredingen van het wedstrijdreglement en/of de algemene voorwaarden of andere 

misdragingen van deelnemers, kunnen worden bestraft met het uitreiken van een gele of 
rode kaart. 

 
24. Voor een kaart wordt uitgereikt, wordt eerst de voltallige jury ingelicht. Wanneer de jury 

het unaniem eens is met het uitreiken van de kaart wordt deze pas gegeven. 
 
25. Deelnemers die een kaart ontvangen hebben tot een uur na de wedstrijd om protest aan te 

tekenen bij de jury. De jury neemt een besluit op basis van meerderheid van stemmen na 

hoor en wederhoor van de betrokken partijen. Er wordt schriftelijk verslag uitgebracht aan 
Sportvisserij Nederland. 

 
26. Tegen de uitspraak van de jury bestaat geen mogelijkheid om in hoger beroep te gaan. In 

uitzonderlijke gevallen, uitsluitend ter beoordeling van het bestuur van Sportvisserij 
Nederland, kan binnen twee weken een bijstelling van de strafmaat plaatsvinden. 

 

27. Op de maandag na een wedstrijdweekend worden voor 15:00 de uitslagen en eventuele 
tussenstand gepubliceerd op de website van Sportvisserij Nederland. 
(www.sportvisserijnederland.nl). 

 
28. Aan het eind van iedere wedstrijddag (na de weging) wordt een lijst met vangsten per vak 

gepubliceerd op de Facebookpagina voor wedstrijden van Sportvisserij Nederland 
(www.facebook.com/wedstrijdvissennl) 

 
29. Protesten over de uitslag dienen binnen twee werkdagen na publicatie op de website van 

Sportvisserij Nederland schriftelijk te worden ingediend bij Sportvisserij Nederland 
(wedstrijden@sportvisserijnederland.nl of via Postbus 162, 3720 AD Bilthoven). Tijdig 
ingediende protesten worden door Sportvisserij Nederland beoordeeld en behandeld. 
Sportvisserij Nederland maakt het besluit binnen vijf werkdagen kenbaar. 

 
30. Iedere poging tot bedrog of misleiding (ook wanneer dit achteraf is geconstateerd) evenals 

onsportief of aanstootgevend gedrag tijdens de gehele wedstrijddag, kan tot diskwalificatie 
door de jury leiden. De jury brengt schriftelijk verslag uit aan Sportvisserij Nederland. 

 

http://www.sportvisserijnederland.nl/
http://www.facebook.com/wedstrijdvissennl
mailto:wedstrijden@sportvisserijnederland.nl
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31. Bij diskwalificatie vindt geen restitutie van licentiekosten of inschrijfgelden plaats en 

eventuele ontstane schade aan de kant van Sportvisserij Nederland, wordt bij de 
gediskwalificeerde verhaald. 

 
Internationale afvaardiging 

32.  Sportvisserij Nederland bepaalt of, waar en wanneer aan (officiële) internationale 
wedstrijden en/of kampioenschappen wordt deelgenomen. 

 
33. Nationale Selecties 2017: 
A.  Heren 55- (25-55 jaar) (minimaal 24 en maximaal 53 op 31 december 2016) 
B.  Heren 55+ (minimaal 54 op 31 december 2016) 
C.  Junioren:  

   U15 (maximaal 13 op 31 december 2016) 
   U20 (maximaal 18 op 31 december 2016) 
   U25 (maximaal 23 op 31 december 2016) 
D.  Dames (alle leeftijden) 

 
34. Nationale Selectie: 

- Alle deelnemers uit de EVEZET Nationale Teamcompetitie zitten in de Nationale Selectie 
voor de betreffende categorie waarin zij vallen. 

- Alle deelnemers uit de EVEZET Nationale Teamcompetitie Dames + U20 zitten in de 
Nationale Selectie voor de betreffende categorie waarin zij vallen. 

- De nummers 1 t/m 10 van het Open Nationaal Kampioenschap (uit de categorieën 
genoemd in artikel 33) zitten ook in de Nationale Selectie (waarbij niet wordt 
doorgeteld). 

 
35. De bondscoaches zoetwatervissen stellen de Nederlandse teams samen die door 

Sportvisserij Nederland worden afgevaardigd naar de internationale kampioenschappen en 
wedstrijden. Bondscoaches kiezen hun teams uit de Nationale Selecties. De bondscoaches 
behouden het recht om ten allen tijde een teamlid te vervangen. 

 
36. Bondscoaches van Sportvisserij Nederland mogen gedurende de wedstrijd in het vak 

komen en eventueel aanwijzingen geven aan de deelnemers. 
 
WEDSTRIJDREGLEMENT 
 
Wedstrijdregels 
37. Er wordt per wedstrijd in 5 vakken gevist waarbij 5 teamleden worden verdeeld over de 5 

vakken (per wedstrijd vissen dus 5 teamleden, een eventueel zesde en zevende teamlid 
staat reserve). 

 
38. Een EVEZET Nationale Teamcompetitiewedstrijd heeft een tijdsduur van 4 aaneengesloten 

uren, met twee uur voorbereidingstijd. 
 
39. De wedstrijdleiding heeft het recht de wedstrijd bij slechte weersomstandigheden of 

bepaalde calamiteiten niet door te laten gaan, stil te leggen en indien mogelijk later te 
hervatten. 

 
40. Indien minimaal 50% van de wedstrijdduur is gevist, is de wedstrijd geldig. Bij afgelasting 

of geringe duur van de wedstrijd besluit Sportvisserij Nederland of de wedstrijd komt te 
vervallen of dat deze wordt over gevist. 

 

41. Het verloop van de wedstrijd geschiedt als volgt: 
- Aankomst stek: materiaal mag bij het plaatsnummer worden gezet zonder dat dit direct 

gemonteerd wordt, daarna moet de plaats worden verlaten tot het eerste signaal. Tot 
het eerste signaal mag voer/aas eventueel buiten het plaatsnummer worden 
samengesteld. 

- Signaal 1: Start van de voorbereidingstijd (in totaal 120 minuten). Dit geschiedt zonder 

hulp van derden. Materiaal mag worden gemonteerd en opgetuigd. Aas en voer moet 
gereed staan voor controle en mag tot het 2e signaal, ook door derden, worden 

bewerkt. 
- Signaal 2: Na 35 minuten klinkt het tweede signaal ten teken dat na vijf minuten wordt 

gestart met de controle van voer en aas. Ook wordt bij 1 deelnemer per vak de hengel- 
en leefnetlengte gecontroleerd (op basis van loting). 



  
 

4 
 

- Signaal 3: Na 110 minuten vanaf signaal 1, volgt signaal 3 ten teken dat er (zwaar) 

mag worden gevoerd (niet gevist). Na het derde signaal mogen deelnemers niet meer 
in het water staan. 

- Signaal 4: Signaal 4 klinkt 120 minuten na signaal 1 en betekent dat de wedstrijdtijd is 
ingegaan. Zwaar voeren is vanaf nu verboden, er mag enkel worden licht worden 

bijgevoerd (hoeveelheid die in 1 hand past). 
- Signaal 5: Vijf minuten voor het eind van de wedstrijd klinkt het vijfde signaal. 
- Signaal 6: Vier uur na signaal 4 klinkt signaal 6 ten teken van het eind van de 

wedstrijd. De hengel dient direct te worden opgehaald, alleen vangst die tijdens zich 
tijdens signaal 6 boven het wateropvlak bevindt, mag nog worden bijgezet in het 
leefnet. 

 

42. Tussen het tweede en zesde signaal mogen geen personen, materialen, voer en aas meer 
van of naar de deelnemersplaats worden gebracht/gehaald.  

 
Parcours 

43. Er worden 5 vakken uitgezet langs het gekozen parcours. Bij meer dan 30 deelnemende 
teams, wordt er uitgezet in subvakken (2x 5 = 10 subvakken). Een vak heeft altijd een 

letter als aanduiding (A, B, C, D en E). 
 
44. Binnen de vakken zijn de deelnemersplaatsen aaneengesloten uitgezet. De afstand tussen 

de steknummers bedraagt minimaal 12 meter en een stek wordt aangegeven met een 
nummer dat correspondeert met het nummer op de in de ochtend ontvangen 
deelnemerskaart. Omwille van de evenredig verlote kop- en staartplaatsen worden alle 
vakken uit elkaar gezet (minimaal 50m). 

 
45. De deelnemer is verplicht binnen een meter (links of rechts) van het steknummer plaats te 

nemen en recht vooruit te vissen. De overige ruimte mag wél gebruikt worden voor het 
optuigen, mits medevissers niet gehinderd worden. 

 

46. Een vis die tijdens het drillen in het vak van de directe buurman belandt, telt mee wanneer 
deze uiteindelijk gevangen wordt. Echter, wanneer de lijn met de vis wordt gehaakt door 

de lijn van de buurman, dient de vis direct terug in het water te worden gezet. Indien de 
deelnemer dit weigert en de vis toch in het leefnet plaatst, wordt bij de weging de grootste 
vis apart gewogen en wordt door de jury besloten of deze met het totaalgewicht meetelt. 

 
Materiaalregels 
47. Tijdens de wedstrijd mag er met 1 hengel gevist worden (er mag ten alle tijden 1 hengel 

boven het water zijn, cuppen van voer geldt als een hengel), voorzien van een dobber en 1 
enkelvoudige haak. Een mini cupje op de top van de hengel is wel toegestaan. Hengels die 
zijn toegestaan in de EVEZET Nationale Teamcompetitie zijn:  
- Vaste stok 
- Matchhengel 
- Bolognese hengel 

 

48.  De maximale hengellengte van de EVEZET Nationale Teamcompetitie is voor iedereen 13 
meter. 

 
49. Wanneer op enig moment het hoofdlood op de bodem rust, is er sprake van zinkvissen en 

dit is verboden op straffe van een gele kaart. Wanneer een loodkorrel of styllood de bodem 
raakt of er op rust, is er géén sprake van zinkvissen. In alle gevallen moet de dobber de 
daaronder bevestigde lijn(en) en belasting kunnen dragen. 

 
50. Het is verboden met 2 of meerdere haken te vissen. Wanneer een tweede vis met lijn en 

haak, gehaakt wordt tijdens het drillen, dienen beide vissen te worden teruggezet op 
straffe van een gele kaart. 

 
51. Het gebruik van vlonders is toegestaan, mits de voorkant hiervan bij aanvang van de 

wedstrijd de waterlijn niet bereikt en geen beschadiging aan de oever wordt aangebracht. 
 

52. Een vis dient te worden bijgezet in een leefnet, waarin de vis bewaard wordt tot aan de 
weging. Dit leefnet moet voldoen aan een aantal voorwaarden: 
- Een minimale diameter van 40cm bij een rond leefnet 
- Een minimale diameter van 50cm bij een rechthoekig leefnet 
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- Een minimale lengte van 3,5 meter 

- Een maaswijdte van maximaal 6mm 
- Knooploos gemaakt 
- Van zacht materiaal gemaakt 
- Voorzien van voldoende hoepels om het leefnet uit te leggen 

 
53. Bij het gebruik van het leefnet dient… 

- een zo groot mogelijk gedeelte onder water te zijn 
- het leefnet bij voorkeur horizontaal uitgestrekt te zijn 
- het leefnet degelijk bevestigd en verankerd te zijn 
- het leefnet niet van binnenuit te worden verzwaard 
- golfslag geen vat op het leefnet te hebben 

- het leefnet bij de weging voorzichtig leeg gemaakt te worden 
- er maximaal 20 kilo vis in gehouden te worden, bij overschrijding mag een tweede (of 

derde, etc.) leefnet worden bijgezet. 
 

54. Het gebruik van een baitdropper en fish-finder is verboden op straffe van een gele kaart. 
 

55. Het gebruik van telefoon, portofoon of andere communicatiemiddelen tijdens de wedstrijd 
is verboden op straffe van een gele kaart. 

 
Aas en voer 
56. Hoeveelheid grondvoer (nat, gezeefd en inclusief toegestane toevoegingen): max 20 liter 

Voer en 2,5 liter aas: waarvan maximaal 0,5 liter wormen en 1 liter waterlarven (grote en 
kleine Verse de Vase, waarbij er een maximum is van 0,25 liter grote muggenlarven). 

 
57. Het aas en voer dient te bestaan uit natuurlijke producten. Producten die van oorsprong uit 

metaal bestaan, zijn verboden.  
 
58. Gekleurde maden en lokvoeders waaraan kleurstoffen zijn toegevoegd, zijn verboden. 

 
59. Het is verboden om te vissen met: kunstaas, imitaties, kunstvliegen, viseitjes, levende of 

dode visjes, brood, deeg en samenstellingen van materialen (boilies bv). Het gebruik van 
pellets als voer is toegestaan, echter niet als aas.  

 
60. Het aas bestemd voor de haak dient te worden aangeregen. Versmelting met de haak is 

niet toegestaan. 
 

61. Sportvisserij Nederland kan op een bepaald parcours zo nodig wijzigingen doorvoeren in de 
richtlijnen met betrekking tot aas en voer en dit de deelnemers opleggen op straffe van een 
gele kaart. 

  
Controle en wegen 
62. In de vakken en op de deelnemersplaatsen mogen zich alleen deelnemers, juryleden, 

bondscoaches en de wedstrijdleiding begeven en eventueel personen die goedkeuring 

hebben verkregen van de wedstrijdleiding.  
 
63. Vijf minuten na het tweede signaal wordt gestart met de aas en voer controle, beginnend 

bij steknummer 1 in het vak. Aas en voer dient op dat moment gereed te staan en tijdens 
de controle mag geen aas en voer worden samengevoegd/gemengd. 

 
64. Aas en voer dient te worden aangeboden in de officiële maatbakjes/emmers, waarbij 

wormen schoon in een bakje. 
 
65. Voor het derde signaal dient het leefnet in het water te zijn aangebracht en tot het moment 

de controleur ter weging om het leefnet vraagt blijft het op die plek bevestigd zitten.  
 
66.  Deelnemers dienen de vis zodanig te onthaken dat geen verminking ontstaat en de vis na 

weging onbeschadigd kan worden terug gezet. Ter weging aangeboden vis dient levend te 
zijn en bij overschrijding van 20 kilo per leefnet, geldt het maximum van 20 kilo. 

 
67. Weging van de vis geschiedt over maatse en niet door maat beschermde soorten. Verboden 

vissoorten en vissoorten waar een gesloten tijd op zit, mogen niet worden aangeboden op 
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straffe van een gele kaart. Zie gezamenlijke lijst van Nederlandse viswateren en de meest 

recente aanvullingslijst. 
  
68. Indien bij het wegen ondermaatse vis wordt aangetroffen, wordt 100 gram per 

aangetroffen vis in mindering gebracht, terwijl deze vissen niet mee worden gewogen. 

 
69.  Indien gevangen vis niet kan worden gewogen, dient deze te worden geteld totdat de 

gevangen vis gewogen kan worden (vanaf 10 gram). Bij 0 gram worden het aantal visjes 
genoteerd dat gevangen is.  

 
70. Deelnemers dienen hun ingevulde deelnemerskaart én de vangstlijst te tekenen voor 

akkoord. Controleer het genoteerde vangstgewicht altijd zorgvuldig! 

 
Sancties en straffen 
71.  Wanneer regels uit het reglement worden overtreden, kan de jury besluiten tot het 

opleggen van een sanctie. Deze sanctie wordt door het betreffende jurylid in een vak 

kenbaar gemaakt aan de betreffende deelnemer. 
 

72. Sanctie 1: een gele kaart wordt per deelnemer uitgereikt (en dus niet per team). 
- De eerste gele kaart geldt als een waarschuwing en heeft geen directe gevolgen. 
- Het is toegestaan om zonder gevolgen in twee verschillende wedstrijden een gele kaart 

te ontvangen. 
- Bij een derde gele kaart (tijdens drie verschillende wedstrijden) ontvangt de deelnemer 

voor de wedstrijd waarin hij/zij de derde gele kaart ontvangt, het aantal punten van de 
deelnemers zonder vangst. 

- Een tweede gele kaart in dezelfde wedstrijd, betekent dat de deelnemer voor die 
wedstrijd het aantal punten krijgt van de deelnemers zonder vangst. 

- Een derde gele kaart in één wedstrijd en/of een vierde gele kaart tijdens de gehele 
competitie betekent diskwalificatie. De deelnemer wordt uit de individuele tussenstand 
en uitslag geschrapt en het team waarin deze deelnemer zit, krijgt de betreffende én 

(mits geen reserve kan worden ingezet) eventueel resterende wedstrijden het hoogst 
aantal vakpunten +1.  

 
73. Sanctie 2: een rode kaart wordt per deelnemer uitgereikt (en dus niet per team). 

- Kan worden gegeven bij grove overtredingen die de uitslag van de wedstrijd 
beïnvloeden of bij het gebruik van geweld (verbaal of non-verbaal). 

- De jury schat de aard van de overtreding in en bepaalt de gevolgen van de rode kaart. 
 

74. Een gele of rode kaart wordt pas uitgedeeld wanneer de voltallige jury zich gebogen heeft 
over de overtreding en unaniem wordt gekozen voor dezelfde strafmaat. 

 
75. Een deelnemer en/of team dat met een gegronde reden – ter beoordeling van de 

wedstrijdleiding – voortijdig de wedstrijd verlaat en zich afgemeld heeft, zal in de 
gelegenheid worden gesteld om zijn/haar/hun vangst(en) te laten wegen. 

 

76. Een deelnemer die zonder een gegronde reden of zonder afmelding niet komt opdagen of 
voortijdig de wedstrijd verlaat, krijgt een gele kaart waarbij de eventuele vangsten tot dan 
toe niet worden gewogen en meegenomen in de uitslag. 

 
77. Na de wedstrijd mogen restanten voer/aas, evenals ander afval, niet in het water worden 

gegooid of langs het parcours worden achtergelaten. Dit op straffe van een gele kaart. 
 

Klassering en prijzen 
78. Er wordt een teamklassering én individuele klassering (zowel per dag als tussen-/eindstand 

over meerdere wedstrijden) opgemaakt tijdens de EVEZET Nationale Teamcompetitie. 
 
79. Alle deelnemers worden per vak geklasseerd volgens het door hen gevangen gewicht, 

waarbij degene met het meeste gewicht nummer 1 is enzovoorts. Indien blijkt dat 

meerdere deelnemers uit een vak hetzelfde gewicht hebben, ontvangen zij dezelfde 
klassering. 

 
80. Een niet-vanger ontvangt het aantal punten van de vanger met het hoogst aantal punten 

uit de betreffende wedstrijd plus 1. 
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81. Teamleden die reserve staan (of eventuele afwezigen) krijgen het hoogst aantal behaalde 

wedstrijdpunten plus 1. 
 
82. Wanneer een teamlid niet aan een wedstrijd kan deelnemen omdat zij door Sportvisserij 

Nederland worden uitgezonden naar een internationale wedstrijd, ontvangt hij/zij het 

gemiddelde van het aantal punten van de aanwezige leden van de Nationale Selectie in 
zijn/haar categorie (NB: een half wordt altijd afgerond naar boven). 

 
83. Individueel klassement: de vakpunten die in de afzonderlijke wedstrijden zijn behaald 

worden bij elkaar opgeteld (5 van de 6 resultaten tellen, het slechtste resultaat vervalt) en 
degene met het minst aantal punten wordt 1 enz. Bij gelijk aantal punten wordt op 
volgende wijze de winnaar bepaald: 

- Volgens het totale vangstgewicht 
- Volgens het hoogste vangstgewicht in één wedstrijd 

 
84. Teamklassement: 

 - De uitslag van een teamlid is het aantal vakpunten dat hij/zij behaalt. Voor een 
wedstrijduitslag worden de aantallen van de 5 teamleden bij elkaar opgeteld.  

Bijvoorbeeld: 1 – 1 – 2 – 5 – 13  = een totaal van 22 wedstrijdpunten 
- Het team met het minste aantal wedstrijdpunten eindigt als eerste. 
- Bij een gelijk aantal punten wordt op volgende wijze de winnaar bepaald: 

- Volgens het totale vangstgewicht van de 5 teamleden 
- Volgens het hoogste totale vangstgewicht per deelnemer per team 
- Volgens het tweede hoogste totale vangstgewicht 

- De teamuitslag over meerdere wedstrijden in de competitie wordt als volgt bepaald: 

     Wedstrijddag 1  Wedstrijddag 2  Totaal 
Team A  1 – 1 – 2 – 4 – 8  2 – 3 – 3 – 5 – 12  41 
Team B  2 – 3 – 3 – 5 – 9  1 – 2 – 7 – 9 – 13  54 

 
85. Voor de eerste 5 teams van de eindklassering wordt een prijzentafel beschikbaar gesteld 

waarbij de nummer 1 het eerste kiesrecht heeft, de nummer 2 het tweede kiesrecht, enz. 
 

86. Prijzen: 
 - Afvaardiging naar het WK Clubs (met een budget van €5000) 
 - Afvaardiging naar het Walterland (met een budget van €3000)* 
 - Afvaardiging naar de IAM (met een budget van €2000)* 
 - €1500 
 - €1000 

* Afhankelijk van doorgang nationale wedstrijd, bij afgelasting wordt een alternatief gezocht. 

 

87. Daarnaast is er voor de Top 3 van het teamklassement een medaille (goud, zilver en brons) 
per teamlid (maximaal zeven medailles per team) en een beker voor het team. 

 
88. Voor de individuele einduitslag (en dus het Nederlands Kampioenschap) ontvangt de Top 3 

een medaille (goud, zilver en brons) en een zilveren schaal. 

 
89. Er vinden gedurende te EVEZET Nationale Teamcompetitie geen prijsuitreikingen plaats. 

Aan het eind van het seizoen wordt het ‘Sportvisserij Nederland Topsport Gala’ gehouden 
waarvoor iedere deelnemer is uitgenodigd. Hier worden de winnaars gehuldigd en de 
prijzen verdeeld. 

 - Mannen/vrouwen U20 (maximaal 18 op 31 december 2016) +2 introducees 
 - Mannen/vrouwen boven U20 (minimaal 19 op 31 december 2016) + 1 introduce 
 

Overig 
90. Onkosten van teams en/of deelnemers tijdens de EVEZET Nationale Teamcompetitie 

worden door Sportvisserij Nederland niet vergoed. 
 
91. Sportvisserij Nederland en de eventueel betrokken federaties en/of verenigingen kunnen 

niet aansprakelijk worden gesteld voor ongevallen, letsel en/of schade. Ook diefstal, verlies 
of beschadiging van spullen kunnen niet worden verhaald.  

 
92. Sportvisserij Nederland is niet aansprakelijk voor eventuele (financiële) consequenties naar 

aanleiding van verschuiven of vervallen van wedstrijden of het publiceren (en aanpassen) 
van de uitslag. 
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93. Iedere deelnemer, wedstrijdleider en jurylid wordt geacht de reglementen te kennen en 
stipt na te leven. Deelnemen betekent instemmen. 

 
94. Voor deelnemers aan de wedstrijden van de EVEZET Nationale Teamcompetitie gelden alle 

vigerende wettelijke regelingen, tenzij hierop door Sportvisserij Nederland een ontheffing is 
verkregen die vooraf is gecommuniceerd. 

 
95. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de jury of in laatste instantie het 

bestuur van Sportvisserij Nederland. 


