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BOOTVISSEN  
SELECTIES EN NEDERLANDS KAMPIOENSCHAP  

 
WEDSTRIJDVOORSCHRIFTEN EN WEDSTRIJDREGLEMENT  
 

1. Jaarlijks wordt een selectie gehouden. De data en plaats(en) van de selectie worden door 
Sportvisserij Nederland vastgesteld. Tevens wordt jaarlijks een Nederlands Kampioenschap 
georganiseerd. 

 
2. Teneinde tijdig te kunnen overzien op welk aantal deelnemers kan worden gerekend en 

derhalve hoeveel boten moeten worden gereserveerd, zijn de inschrijvingen gebonden aan 

een tevoren ruim gestelde inschrijfdatum. Na de sluitingsdatum ontvangen inschrijvingen 
komen alleen in aanmerking indien er nog vrije plaatsen zijn en er nog niet geloot is. Na lo-
ting kan er alleen een vervanger worden opgesteld. Deze is het inschrijfgeld verschuldigd. 

Deelnemers die zich bij verhindering niet tijdig voorafgaande aan selectie en/of NK per-
soonlijk bij Sportvisserij Nederland afmelden, worden - behalve in geval van overmacht - 
gediskwalificeerd. 

 
3. Sportvisserij Nederland is bevoegd een vastgestelde haven voor de wedstrijd na de in-

schrijfdatum alsnog te wijzigen. Afhankelijk van het wedstrijdwater wordt de wijze van 

klasseren bepaald, t.w. op centimeters en/of op gewicht. Hiervan wordt voor de inschrijving 
mededeling gedaan aan de vereniging. 

 

4. Alle deelnemers worden door de vereniging als persoonlijk deelnemer ingeschreven. De 
minimum leeftijd voor de deelnemers is 15 jaar, bereikt per 1 januari van het jaar waarin 
de wedstrijd wordt gehouden. 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 voorzie-
ne, geldige (Zee)Vispas, uitgegeven door Sportvisserij Nederland.  

 Dit nummer moet worden vermeld op het inschrijfformulier. Deelnemers die zowel aan 

boot- als kustwedstrijden van Sportvisserij Nederland deelnemen, dienen in één jaar voor 
dezelfde vereniging in te schrijven. 

 

5. Op aanwijzing van de bootcaptain worden volgens vaste regels wisselingen van de visplaat-
sen aan boord voor alle deelnemers verplicht gesteld. De deelnemers met plaatsnummers 
op het voorschip dienen naar voren in te werpen. Deelnemers op het achterschip dienen, 

afhankelijk van hun plaats, recht vooruit van de boot of recht achter de boot te vissen. De 
deelnemers dienen afhankelijk van de stroming een dusdanig werpgewicht te kiezen, dat 

het niet afdrijft en anderen niet hindert. Het inwerpen kan door de wedstrijdleiding (of 
bootcaptain) verboden worden. 

 

6. Door Sportvisserij Nederland worden/wordt  vooraf – na met de wedstrijdleider gepleegd 
overleg  – visgebieden/een visgebied vastgesteld. Te allen tijde dienen alle ingezette visbo-
ten voor de selecties c.q. voor het kampioenschap van Nederland binnen het aangewezen 

gebied op zichtafstand van elkaar te blijven. 
 
7. Een wedstrijd heeft een tijdsduur van zes uur, verdeeld in drie perioden van 

 120 minuten. Er wordt tussen de perioden gewisseld. De wedstrijdleiding heeft het recht de 
wedstrijd bij slechte weersomstandigheden (onweer e.d.) of bepaalde calamiteiten (onge-
vallen, demonstratie e.d.) stil te leggen en na enige tijd te hervatten. Indien minimaal 50% 

van de wedstrijdduur is gevist, is een wedstrijd geldig. Bij geringere duur moet een wed-
strijd worden overgevist. 

 

 
 



8. Bij klassering op centimeters 

Iedere deelnemer beschikt aan boord over een emmer in welke de gevangen vis, na de 
emmer met zeewater voldoende te hebben gevuld, wordt bewaard. Alle gevangen vis wordt 
gemeten en op de kaart genoteerd door de bootcontroleurs. Voor elke gevangen vis wordt 

één punt per cm toegekend. Op het aanbieden van dode en/of verminkte vis volgt 
diskwalificatie. Alle gevangen vis dient na meting gelijk te worden teruggezet. 

 

9. Bij klassering op gewicht 
 Iedere deelnemer ontvangt op de wedstrijddag een bewaarzak die zijn/haar plaatsnummer 

vermeldt. De deelnemer mag behoudens de door hem/haar gevangen MAATSE vis, NA DE-

ZE DIREKT NA DE VANGST TE HEBBEN GEDOOD, niets anders in deze zak bewaren. Ie-
dere deelnemer is persoonlijk aansprakelijk voor het aanbieden van de door hem/haar ge-
vangen vis en is verplicht zijn/haar vangst in alle gevallen ter weging aan te bieden. 

  
 Bij het vissen op gewicht dienen vissoorten die de wettelijke maat niet hebben bereikt, on-

middellijk in het water te worden teruggezet (zie onderstaande lijst met minimummaten). 

Voor vissen waarvoor geen wettelijke maat is vastgesteld, geldt een minimummaat van 20 
cm. Voor (gemerkte) haai geldt 20 punten per cm (gemeten over de lengte) en voor rog 
(pijlstaartrog) 50 punten per cm (gemeten over de breedte van de vleugels); beide soorten 

worden door de controleur gelijk gemeten en levend teruggezet. 
Bij het laatste signaal moeten de deelnemers, direct voordat de hengelmaterialen worden 

ingepakt, de zakken met vis aan de bootcaptain ter verzegeling aanbieden. Uit deze zakken 
mag niets worden verwijderd of toegevoegd. Het ter weging aanbieden van ondermaatse 
vis(sen) wordt bestraft met het niet in waardering meenemen van een overeenkomstig 

aantal zwaarste vis(sen). Vissoorten die de wettelijke maat hebben bereikt, evenals die 
soorten waarvoor in de voorschriften geen wettelijke maat is vastgesteld en die minimaal 
20 cm zijn, worden na afloop van de wedstrijd zonder bewaarzak gewogen. Voor elke ge-

vangen maatse vis wordt 100 punten en 1 punt per gram toegekend. Per boot en per dag 
wordt een klassement opgesteld, waarbij degene met de meeste vangstpunten nr. 1 wordt 
enz. De klassementscijfers van de deelnemer over beide dagen worden opgeteld en vormen 

de uitslag per boot. De 10 besten van de totaaluitslag worden bij de inzet van 4 boten ge-
vormd door de 4 nrs. 1, 4 nrs. 2 en de 2 beste nrs. 3. Indien er zich ex-aequo’s voordoen, 
zie art. 15.  

 Gelijk na de weging kan de deelnemer zijn vangst ophalen na ondertekening van zijn deel-
nemerskaart, waarmede hij zich akkoord verklaart met het door hem behaalde vangstge-
wicht. De gevangen vis blijft de verantwoordelijkheid van de deelnemer. Weggooien van vis 

leidt tot diskwalificatie. 
 
10. Het in bezit hebben en ter meting/weging aanbieden van beschermde vissoorten en/of vis-

soorten waarvoor een gesloten tijd geldt (o.a. Zalm en Zeeforel - zie verder de bepalingen 
vermeld in de Vispas), is verboden.  Indien deze vissoorten eventueel worden gevangen, 
dienen deze onmiddellijk te worden teruggezet. Bij overtreding volgt diskwalificatie. 

 
11. De bootcaptain geeft het begin en einde aan van visperioden. Hij geeft aan wanneer wordt 

opgehaald. Hierbij aangeslagen vis telt nog mede. De bootcaptain bepaalt of op tijd is op-

gehaald. Als wedstrijdduur geldt slechts de periode gedurende welke is gevist. De tijdsduur 
van varen om een andere visplek te zoeken, wordt niet als wedstrijdduur aangemerkt, 
maar moet enkel gebeuren tijdens het wisselen tussen de perioden en mag niet langer dan 

30 minuten in beslag nemen. De bootcaptain bepaalt wanneer wordt gevaren en bepaalt 
eveneens de effectieve vistijd, rekening houdende met het gestelde in art. 7. 

 

12. Door de deelnemers mag tot aan het startsein niet worden gevist. Bij de aanvang van de 
wedstrijd mag de deelnemer geen vis, anders dan aasvis, in zijn/haar bezit hebben. Over-
treding leidt tot onherroepelijke diskwalificatie. 

 
13. Er wordt gevist met één hengel (max. 5 meter), voorzien van ten hoogste drie haken. De 

minimum maat van de haak is nr. 10 (min. 7 mm doorsnede). Haken van roestvrij staal - 

of ander niet in zout water corroderend materiaal - zijn niet toegestaan. Alle aas is toege-
staan, behoudens zachte krab. Kunstaas mag enkel op de zijlijnen worden gebruikt en niet 
op de haak. Reservehengels, zonder onderlijn en haken, zijn toegestaan. Een dreg wordt 

als drie haken aangemerkt. Het voorhanden hebben en het gebruik van reuk- en smaak-



stoffen, evenals het voorhanden hebben van beaasde onderlijnen, is verboden en leidt tot 

diskwalificatie. Indien een deelnemer meerdere lijnen, van andere deelnemers en/of losse 
lijnen, binnenhaalt, mag er géén vis van de haken worden gehaald. Er dient te allen tijde 
overeenstemming te zijn met betrokken deelnemers en/of controleurs over aan wie de vis 

toekomt, alvorens de vis wordt onthaakt. Indien een deelnemer toch vis onthaakt van 
meerdere verwarde lijnen of losse lijnen zonder overleg, volgt onherroepelijk diskwalifica-
tie. 

   
14. Bij vangst van een vis met haken van verschillende deelnemers, ontvangt alleen de deel-

nemer, van wie de haak in de bek van de vis zit, de wedstrijdpunten. Heeft een gevangen 

vis haken van meer deelnemers in de bek, dan wordt de vis niet gewaardeerd. 
 
15.    a. Bij waardering op centimeters 

Indien twee of meer deelnemers op een boot een gelijk aantal cm hebben gevangen, gaat 
degene met het hoogste aantal vis voor. Is dat ook gelijk, ontvangen zij dezelfde klassering 
en wordt vervolgens doorgeteld (bijv. 2 deelnemers met 2 klassementspunten, ontvangt de 

volgende 4 klassementspunten). 
 b. Bij waardering op gewicht 

Indien twee of meer deelnemers op een boot een gelijk vangstgewicht hebben, gaat degene 

met het hoogste aantal vis voor. Is dat ook gelijk, ontvangen zij dezelfde klassering en 
wordt vervolgens doorgeteld (2x nr. 2, volgende 4 klassementspunten). 

c. Puntenwaardering voor niet-vangers en afwezigen 
Degenen zonder vangst ontvangen 1 klassementspunt meer dan het aantal deelnemers op 
hun boot en de afwezigen ontvangen 10 klassementspunten meer dan het aantal deel-

nemers op de grootste boot. 
 d. Bij een gelijk klassementscijfer na 2 dagen  

Indien 2 of meer deelnemers (op dezelfde boot/dezelfde groep) na 2 wedstrijddagen een 

gelijk klassementscijfer hebben, wordt de volgende rangorde gevolgd: 
 1. degene met het hoogste aantal gaat voor; 
 2. is dat gelijk, gaat degene met het hoogste vangstgewicht voor; 

 3. is dat gelijk, gaat degene met de meeste cm voor; 
  
16. Het gebruik door de deelnemers van GSM-verbindings-apparatuur (mobiele telefoon) is – 

behoudens in gevallen van persoonlijke noodzaak, wat vooraf aan de bootcaptain gemeld 
moet worden – niet geoorloofd.  

 

17. Klachten tijdens de wedstrijd dienen in eerste instantie te worden opgelost in onderling 
overleg tussen de deelnemer en de bootcaptain. Indien tussen partijen geen overeenstem-
ming wordt bereikt, meldt de bootcaptain de klacht bij de wedstrijdleider. Indien ook dan 

partijen niet tot overeenstemming komen beslist de jury. 
 
18. Van de selectiewedstrijd worden in principe de beste 15 deelnemers (aangevuld met de 

nrs. 1 t/m 5 van de voorafgaande Topcompetitie Bootvissen) = totaal 20 perso-
nen) afgevaardigd naar het NK Bootvissen.  De afvaardiging gebeurt bij verschillende 
grootte van boten zoveel mogelijk evenredig per boot, waarbij de 1e en 2e wedstrijddag de-

zelfde deelnemers bij elkaar op de boot worden geplaatst. Indien leden v.d. Nationale Se-
lectie zich voor het NK plaatsen, wordt hun plaats aangevuld met de volgende van hun 
boot. 

Omtrent de wijze van afvaardiging wordt voorafgaande aan de inschrijving mededeling ge-
daan aan de vereniging, én na inschrijving aan de deelnemers. Uitsluitend die deelnemers, 
die vangstpunten hebben behaald in de selectie mogen worden opgesteld voor het NK. 

 
19. Hij/zij, die bij het NK het hoogste aantal vangstpunten behaalt, is Nederlands Kampioen 

Bootvissen.  

 
20. De Nederlands kampioen mag zijn titel bij het volgende NK verdedigen. 
21. Jaarlijks vindt een topcompetitie bootvissen plaats tenzij Sportvisserij Nederland anders 

beslist. De datum en plaats van de topcompetitie wordt door Sportvisserij Nederland vast-
gesteld.  

 



22. De 10 best geplaatste deelnemers van het NK (van iedere zijde de beste 5) zijn ge-

plaatst voor deelname aan de topcompetitie. Indien personen vooraf aangeven niet deel te 
nemen aan de topcompetitie, wordt zijn/haar plaats aangevuld met de volgende van de 
uitslag. De 10 deelnemers aan de topcompetitie vormen de Nationale Selectie Bootvissen. 

 
23.  De beste 5 geplaatste deelnemers van de Nationale Selectie Bootvissen zijn auto-

matisch geplaatst voor het NK van het volgende jaar, mits zij hebben deelgenomen aan de 

selectie en aan de internationale wedstrijd waarvoor zij zich geplaatst hebben. Indien zij 
zich plaatsen bij de selectie worden zij vervangen (zie art. 18).  
Indien zij wegens overmacht niet in staat zijn deel te nemen aan de selectie/internationale 

wedstrijd, kan Sportvisserij Nederland na een schriftelijk verzoek waarin de redenen staan 
vermeld, het lid van de Nationale Selectie in uitzonderlijke gevallen ontheffing verlenen.  

 

24. Bij overtreding van artikelen waar geen diskwalificatie op staat volgt een waarschuwing. Bij 
een tweede overtreding volgt een diskwalificatie.  

 Een diskwalificatie kan tot gevolg hebben dat de deelnemer gedurende een jaar van wed-

strijden van Sportvisserij Nederland wordt uitgesloten. Hiervan wordt de deelnemer z.s.m. 
in kennis gesteld. Tevens wordt de betrokken vereniging geïnformeerd. 

 

25. Iedere deelnemer, wedstrijdleider, bootcaptain en jurylid wordt geacht de wedstrijdvoor-
schriften en –reglement te kennen en stipt na te leven. Tevens ontvangen de deelnemers 

de algemene voorwaarden, die eveneens bindende bepalingen bevatten. Deelnemen bete-
kent instemmen met de voorschriften, het reglement en de algemene voorwaarden. 

 

26. In alle gevallen, waarin de wedstrijdvoorschriften en het reglement niet voorzien, beslist de 
jury. 

  

 Bij het vissen op GEWICHT tellen de onderstaande maten: 
 
 Minimummaat zeevis 

 Aal, paling Gesloten tijd** Schartong 20 

 Bot 20 Schelvis 30 

 Griet 20* Schol  27 

 Harder 20*  Steenbolk 20* 

 Haring 20 Tarbot 20* 

 Heek   27 Tong 24 

 Horsmakreel 15 Tongschar 20* 

 Kabeljauw 35 Toonhaai 20* 

 Koolvis wit (Pollak) 30 Wijting 27  

 Koolvis zwart 35  Witje 20* 

 Leng (blauwe leng) 63 Zalm Gesloten tijd** 

 Meivis (fint)      20* Zeebaars 36 

 Mul 20* Zeebrasem 20* 

 Haai/Pijlstaartrog    zie art. 9 Zeeforel Gesloten tijd** 

 Schar 20* Zeekarper 20* 

   Zeepaling (conger) 20* 

* Voor vissoorten zonder wettelijke maat, geldt een minimummaat van 20 cm. 
   Makreel en Geep worden niet gewaardeerd 
** Geldt voor beide selecties.    
De wijzigingen t.o.v. 2012 zijn gearceerd en vet aangegeven. 

 

   
Hoofdsponsor Sportvisserij Nederland 
     Wedstrijden Kust en Boot 


