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ZOETWATERVISSEN INDIVIDUEEL
SELECTIEWEDSTRIJDEN EN NEDERLANDS KAMPIOENSCHAP
WEDSTRIJDVOORSCHRIFTEN
1.
Deelnemers dienen in het bezit te zijn van een op hun naam gestelde en van het logo en/of
de naam van de vereniging waarvoor zij deelnemen voorziene, geldige VISPAS uitgegeven
door Sportvisserij Nederland. Jaarlijks dient men bij de Selecties/NK’s voor dezelfde
hengelsportvereniging uit te komen.
2.

De minimum leeftijd voor de deelnemers aan het Nederlands Kampioenschap is 15 jaar,
bereikt per 1 januari van het jaar waarin de wedstrijd wordt gehouden.

3.

Aan het Nederlands Kampioenschap gaan per federatie of clusters van federaties
selectiewedstrijden vooraf. Het water voor de selectie(s) wordt door de organiserende
federatie aangewezen.

4.

Het inschrijfgeld voor de federatieve selectiewedstrijd wordt jaarlijks door de organiserende
federatie vastgesteld.

5.

Het aantal inschrijvingen per hengelsportvereniging voor de selectie is onbeperkt. Het
minimum aantal deelnemers per selectie is gesteld op 10 personen. Een deelnemer mag per
wedstrijdcategorie jaarlijks slechts voor één federatieve selectie inschrijven, ook al is hij/zij
lid van meer hengelsportverenigingen.

6.

Van het aantal daadwerkelijke deelnemers aan de selectiewedstrijd(en) is 15% (afgerond
naar boven/best geklasseerden) gerechtigd in te schrijven voor het Nederlands
Kampioenschap Individueel, mits vangst is behaald.

7.

Op de wedstrijddag vindt vervanging plaats door de volgende in het vak en nadien volgens de
totaaluitslag van de selectie. Vervanging van voor het NK geplaatste deelnemers door de
federatie is tot één week voor het NK toegestaan. Deelnemers die zich bij verhindering niet
tijdig persoonlijk afmelden (tot een week vooraf bij de federatie, in de week voor het NK bij
Sportvisserij Nederland en vanaf vrijdag bij de wedstrijdleider) worden, behalve in geval van
overmacht, gediskwalificeerd.

8.

De wedstrijd heeft een tijdsduur van vier uur aaneengesloten. De wedstrijdleiding heeft het
recht de wedstrijd bij slechte weersomstandigheden (onweer e.d.) of bepaalde calamiteiten
(ongevallen, demonstratie e.d.) stil te leggen en na enige tijd te hervatten. Indien dan
minimaal 50% van de wedstrijdduur is gevist, is de wedstrijd geldig. Bij geringere duur wordt
de wedstrijd overgevist.

9.

Voor de wedstrijd worden minimaal 1 en maximaal vijf vakken uitgezet, genummerd A tot en
met E. Er wordt ten allen tijde een ruimte gelaten tussen de vakken van minimaal
een aantal steknummers (naar gelang de mogelijkheden van het parcours). Tijdens
de wedstrijd is het de deelnemers niet toegestaan een telefoon, portofoon of andere
communicatiemiddelen te gebruiken, op straffe van diskwalificatie.

10.

De afstand tussen de plaatsnummers dient minimaal 12 meter te bedragen.
De visplaats van de deelnemer wordt aangegeven door een nummer dat overeenkomt met het
plaatsnummer op de uitgereikte deelnemerskaart. Het is de deelnemer verboden plaats te
nemen verder dan 1 meter, hetzij ter linker-, hetzij ter rechterzijde van het plaatsnummer. De
deelnemer mag de toegewezen ruimte van 12 meter vrijelijk gebruiken voor het optuigen etc.
op voorwaarde, dat hij/zij de mededeelnemers niet hindert of in de visserij belemmert.
De deelnemer dient zoveel mogelijk recht vooruit te vissen. Het is verboden te vissen en te
voeren op de plaatsen stroomopwaarts en stroomafwaarts; de vis die tijdens het drillen in het
vak van de directe buren komt telt mee; echter, indien de lijn met de vis is gehaakt door de
lijn van de buurman/vrouw, dient de vis zonder uitstel in het water te worden teruggezet.

Indien de deelnemer dit weigert en de vis in het leefnet plaatst, zonder voorafgaande
toestemming, zal de weegploeg de grootste vis apart wegen en het gewicht op de kaart van
de deelnemer noteren. Na beraad zal de jury beslissen of het gewicht van deze vis wel of niet
wordt geannuleerd in relatie tot het totaalgewicht.
11.

Het gebruik van vlonders is toegestaan, indien de voorkant hiervan bij de aanvang van de
wedstrijd de waterlijn niet bereikt en geen beschadiging aan de oever wordt aangebracht.
Beoordeling geschiedt door de controleur en/of de wedstrijdleiding.

12.

Alle deelnemers dienen per vak te worden geklasseerd volgens het door hen gevangen
gewicht, met dien verstande dat degene, die het meeste gewicht heeft gevangen nummer 1
verkrijgt enz. Indien blijkt dat meer deelnemers in het vak een zelfde vangstgewicht hebben,
krijgt diegene, die het dichtst bij het midden van het vak gevist heeft een hogere klassering.
Indien dit ook gelijk is, ontvangen de deelnemers dezelfde klassering en wordt doorgeteld
(bijv. 2 x nr. 12, volgende nr. 14). Vervolgens wordt een totaalklassement opgesteld, waarbij
(op basis van 5 vakken) de vijf vakwinnaars zich als de nrs. 1 t/m 5 klasseren (op volgorde
van het door hen gevangen gewicht en bij een ex-aequo volgens bovengenoemde
rangvolgorde), de vijf nrs. 2 per vak vormen de nrs. 6 t/m 10 enz. Deelnemers zonder
vangstpunten ontvangen één klassementspunt meer dan het hoogste aantal deelnemers in
enig vak van de wedstrijd.

13.

De deelnemer met het laagste klassementscijfer en het hoogste gewicht wint het Nederlands
Kampioenschap en is Nederlands Kampioen Zoetwatervissen Individueel en mag,
ongeacht deelname aan de selectie, deze titel het volgende jaar verdedigen. De nummers 2
t/m 10 bij het NK Individueel mogen het volgende jaar automatisch meedoen met het NK
Individueel mits zij dat jaar deelnemen aan de federatieve selectie. Bij deelname aan de
selectie kan hun plaats, bij mogelijke klassering binnen de 15% bedoeld in art. 6, worden
aangevuld.

14.

De leden van de Nationale Selecties Zoetwatervissen (m.u.v. NS Junioren U18 en U23 en
dames die qua leeftijd onder de junioren vallen) zijn automatisch geplaatst voor het NK
Individueel, mits zij aan de federatieve selectie deelnemen en wederom deelnemen aan de
topcompetitie.
Indien voornoemde deelnemers zich bij de selectie plaatsen, wordt de afvaardiging aangevuld.
Zij dienen bij inschrijving op te geven dat zij lid van de Nationale Selectie zijn en dit bij de
selectie aan de wedstrijdleiding door te geven. Indien zij wegens overmacht niet aan de
selectie kunnen deelnemen, dienen zij Sportvisserij Nederland om ontheffing te vragen onder
vermelding van de reden(en). Bij plotselinge afwezigheid dient dit achteraf te gebeuren. Zij
zijn verplicht zich af te melden voor de selectie en NK.

1.

2.

WEDSTRIJDREGLEMENT
Gevist dient te worden met één hengel (vaste stok, matchhengel of bolognese hengel; max.
lengte v.d. hengel m.u.v. de lijn 13 meter) voorzien van een dobber en een enkelvoudige haak
(er mag ten allen tijden één hengel boven het water zijn, cuppen geldt ook als
hengel). Elke vorm van zinkvissen is verboden. Onder "zinkvissen" moet worden verstaan dat
wanneer op enig moment het hoofdlood op de bodem rust, er sprake is van zinkvissen.
Wanneer een loodkorrel of styllood de bodem raakt of op de bodem rust, is dat niet te
verstaan als zinkvissen. In alle gevallen moet de dobber de daaronder aan de lijn bevestigde
belasting kunnen dragen. In geval van aangetoond zinkvissen volgt diskwalificatie.
Ten aanzien van het aas en voer is het voorhanden hebben en/of gebruik van gekleurde
maden en lokvoeders waaraan (schadelijke) kleurstoffen zijn toegevoegd, niet toegestaan.
De hoeveelheid grondvoer, nat en gezeefd en incl. alle toegestane toevoegingen, is
gelimiteerd tot 17 liter, terwijl de hoeveelheid aas gelimiteerd is tot 2,5 liter waarvan 1 liter
waterlarven (vers de vase). Het aas/voer dient uit natuurlijke producten te bestaan; producten
die van oorsprong van metaal zijn, zijn verboden. Kunstmatig aas zoals imitaties van maden,
waterlarven (alleen als aas) en mais etc. is verboden, evenals kunstaas, kunstvliegen, levende
of dode vis en viseitjes. Het aas bestemd voor de haak dient niet met de haak te worden
versmolten maar aangeregen. Brood, deeg en samenstellingen van materialen of aas zoals
bolletjes, boilies, voerballetjes etc. zijn verboden. Het gebruik van pellets als voer is
toegestaan, echter niet als aas. Het gebruik van een baitdropper en/of een fish-finder is niet
toegestaan.

Aascontrole zal plaatsvinden vijf minuten na het tweede signaal. Aas/voer dient dan gereed te
staan; gedurende deze periode mag het aas/voer niet worden samengevoegd. Aanbieding
aas/voer in verplichte officiële maatbakjes/emmers. Wormen schoon in een bakje.
Sportvisserij Nederland kan zo nodig en gewenst in de richtlijnen/uitnodiging aanwijzingen c.q.
beperkingen met betrekking tot aas en lokvoer aan de deelnemers opleggen. Niet naleving
leidt tot een gele kaart.
3.

Zodra de deelnemer in het bezit is van zijn deelnemerskaart, moet hij zich naar zijn visplaats
begeven en zijn hengelmateriaal (hengels, voer e.d.) bij zijn plaatsnummer plaatsen. Daarna
moet hij zijn plaats direct verlaten. Het materiaal mag niet worden gemonteerd en/of
gedemonteerd. Tot het signaal voor de voorbereidingstijd kan de deelnemer zijn aas/voer
buiten het vak samenstellen; het aas/voer dient bij het 1e signaal in het vak te worden
geplaatst.
Iedere deelnemer beschikt over 120 minuten voorbereidingstijd, vanaf het moment waarop de
laatste deelnemer binnen de daarvoor gestelde tijd zijn plaatsnummer kan hebben bereikt.
Het begin van de voorbereidingstijd wordt door middel van een signaal aangegeven. Daarna is
het toegestaan zich in het vak te installeren en de voorbereiding te starten. De voorbereiding
geschiedt normaliter zonder hulp van derden van welke aard dan ook.
Na het eerste signaal begint de 120 minuten voorbereidingstijd, na 35 minuten is het tweede
signaal en wordt na 5 minuten het aas en voer gecontroleerd, evenals de lengte van het
leefnet. Na het derde signaal mag 10 minuten worden gevoerd (niet gevist). Het is de deelnemer verboden na het derde signaal in het water te staan. De voerballen dienen uitsluitend met
de hand te worden samengesteld.
Na het vierde signaal, dat tien minuten na het derde signaal wordt gegeven, mag worden
gevist en is zwaar voeren (het zogenaamde plonzen) verboden, licht bijvoeren tijdens de
wedstrijd is wel toegestaan. Onder licht bijvoeren wordt verstaan, maximaal datgene, dat een
deelnemer per worp met één hand in één beweging uit los lokvoer kan omvatten. Bij het
voeren met een voercup op de vaste hengel is slechts één hengel toegestaan boven het
wateroppervlak (het gebruik van een tweede hengel voor deze manier van voeren is
verboden). Het vijfde signaal wordt gegeven vijf minuten voor het einde. Het zesde signaal
betekent het einde van de wedstrijd. Er dient onmiddellijk te worden opgehaald. Alleen de vis
die zich bij het zesde signaal buiten het water bevindt, wordt gewaardeerd.
Tussen het eerste en het laatste signaal is het niet toegestaan nog materialen en/of voer in of
uit het vak te brengen/halen. Aan het einde van de wedstrijd mogen restanten voer en aas
niet in het water worden gegooid of langs het parcours worden achtergelaten op straffe van
diskwalificatie

4.

In het door de wedstrijdleiding gemarkeerde of aangegeven gebied mogen zich alleen de
deelnemers, controleurs, jury en wedstrijdleiding bevinden, evenals personen, die door de
wedstrijdleiding zijn aanvaard en als zodanig herkenbaar zijn. Het betredingsverbod voor
anderen dan hier bedoeld geldt vanaf het eerste signaal (aanvang voorbereidingstijd) tot het
moment waarop de weging van de vis van de betrokken deelnemer is voltooid.

5.

Elke gevangen meetellende vis (zie art. 9) moet door de deelnemer in een leefnet worden
bewaard.
Dit leefnet dient te voldoen aan de volgende eisen:
een minimale diameter van 40 cm (rond leefnet) c.q. 50 cm “diagonaal” (rechthoekig leefnet)
een lengte van 3,5 meter of meer
een maaswijdte van maximaal 6 mm
knooploos gemaakt
van zacht materiaal gemaakt
voorzien van voldoende hoepels om het goed uit te leggen
Bij het gebruik dient:
een zo groot mogelijk deel van het net onder water te zijn
het leefnet bij voorkeur horizontaal uitgestrekt te staan
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 leeggemaakt te worden













6.

Het leefnet dient voor het derde signaal te worden geplaatst en dient tot aan het moment dat
de controleur de deelnemer oproept voor de weging volgens onder artikel 5 genoemde

normen van verankering in het water te blijven. De limiet per leefnet bedraagt maximaal 20
kg, indien nodig kan tijdens de wedstrijd een 2e of 3e leefnet worden bijgeplaatst. Wordt meer
dan 20 kg in een leefnet aangetroffen, dan geldt het maximum van 20 kg. Nadat de vangst
van een deelnemer is gewogen dient de vis voorzichtig in het water te worden teruggezet. Na
het tweede signaal wordt de lengte van het leefnet gecontroleerd.
7.

Een deelnemer is verplicht zijn vangst te laten wegen, te laten noteren op de wedstrijdkaart
en deze voor akkoord te ondertekenen. Een deelnemer die zonder toestemming van de
wedstrijdleider voortijdig de wedstrijd verlaat en/of zijn leefnet uit het water verwijdert
voordat tot de weging wordt opgeroepen, wordt gediskwalificeerd. Een deelnemer die met een
gegronde reden – dit ter beoordeling van de wedstrijdleiding – voortijdig de wedstrijd verlaat,
zal in de gelegenheid gesteld worden zijn/haar vangst te laten wegen en deze mee te laten
tellen voor het klassement.

8.

De deelnemer dient de gevangen vis zodanig te onthaken en te behandelen, dat geen
verminking ontstaat en de vis onbeschadigd kan worden teruggezet. De ter weging
aangeboden vis dient in levende staat te verkeren. Overtreding van dit artikel kan tot
diskwalificatie leiden.

9.

Wegen van de vis geschiedt over maatse (zie Gezamenlijke lijst van Nederlandse Viswateren
en de laatste Aanvullingslijst) en niet door maat beschermde soorten. Indien de gevangen
vis niet kan worden gewogen dient deze te worden geteld totdat de gevangen vis
gewogen kan worden (vanaf 10 gram). Bij 0 gram wordt het aantal visjes genoteerd
dat gevangen is. Barbeel, snoek en aal mogen niet in het leefnet worden bewaard. Wordt
toch barbeel, snoek of aal aangetroffen, dan volgt diskwalificatie. Indien bij het wegen
ondermaatse vis wordt aangetroffen, wordt 100 gram in mindering gebracht per aangetroffen
ondermaatse vis, terwijl deze vissen niet voor weging in aanmerking komen.
Het in bezit hebben en ter weging aanbieden van beschermde vissoorten en/of vissoorten
waarvoor een gesloten tijd geldt (o.a. Zalm en Zeeforel - zie verder de bepalingen vermeld in
de lijst van viswateren), is eveneens verboden. Indien deze vissoorten eventueel worden
gevangen, dienen deze onmiddellijk te worden teruggezet. Bij overtreding volgt diskwalificatie.

10.

Deelnemers dienen de aanwijzingen van de wedstrijdleiding onmiddellijk op te volgen.
Overtreding kan tot diskwalificatie leiden.
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 leiden.

11.

Bij overtreding van artikelen waar geen diskwalificatie op staat volgt een gele kaart. Bij een
tweede gele kaart volgt diskwalificatie. Een diskwalificatie kan tot gevolg hebben dat de
deelnemer gedurende een jaar van wedstrijden van Sportvisserij Nederland wordt uitgesloten.
Hiervan wordt de deelnemer z.s.m. in kennis gesteld. Tevens wordt de betrokken federatie
c.q. vereniging geïnformeerd.

12.

Iedere deelnemer, wedstrijdleider, controleur en jurylid wordt geacht de wedstrijdvoorschriften en het reglement te kennen en stipt na te leven. De deelnemers aan het Nederlands
Kampioenschap ontvangen tevens de algemene voorwaarden, die eveneens bindende
bepalingen bevatten. Deelnemen betekent instemmen met de voorschriften, het reglement en
de algemene voorwaarden.

13.

Op dit wedstrijdreglement zijn mede van toepassing de bij of krachtens de Visserijwet, het
Reglement voor de Binnenvisserij en het Reglement Minimummaten en Gesloten Tijden
vastgestelde regels.

14.

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de jury.

Sponsoren Sportvisserij Nederland
Wedstrijden Senioren Zoet
Wijzigingen t.o.v. 2014 worden gearceerd en vet aangegeven

