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WEDSTRIJDREGLEMENT 

Hieronder is het wedstrijdreglement vermeld. Er is gekozen voor een eenvoudig 

reglement dat zo min mogelijk afwijkt van het FIPS-M, maar op plaatsen is aangepast 

aan onze visserij. Sportvisserij Nederland gaat er vanuit dat we samen vissen, conform 

de regels en dat sportiviteit gemeengoed is. Het reglement is daarom vooral bedoeld als 

aanwijzing om de wedstrijden in goede banen te leiden. Bewuste en/of ernstige 

overtredingen kunnen echter aanleiding zijn de visser en/of het team van deelname uit te 

sluiten.  

 

Algemene Wedstrijdregels  

1. Dit reglement is van toepassing op: 
- 5 wedstrijden Teamcompetitie (5 deelnemers, 7 teamleden) 
- 2 wedstrijden Koppelcompetitie (2 teamleden) 
- 2 wedstrijddagen Open Nederlandse kampioenschappen dames en jeugd U16, U21 

Individueel 
- 1 wedstrijd Finale ONK Kustvissen heren 55-/55+ Individueel 

2. Dit reglement geldt voor 2023. Teamcaptains (Teamcompetitie en Koppelcompetitie) alsmede 
individuele deelnemers aan de andere wedstrijden mogen schriftelijk en beargumenteerd 
voorstellen doen aan de Commissie Wedstrijdleiding voor aanpassing van het reglement. 
Aanpassingen worden niet eerder doorgevoerd dan nádat de wedstrijd/competi tie is 
afgelopen en uiterlijk daags voorafgaand aan de opening van de aanmeldingsperiode.  

3. De wedstrijden worden georganiseerd door Sportvisserij Nederland en deze heeft aan de 
Commissie Wedstrijdleiding gevraagd hier invulling aan te geven. De samenstelling en 
taakomschrijving van de Commissie Wedstrijdleiding is terug te vinden op de website van 
Sportvisserij Nederland. 

4. Alle wedstrijden zullen verlopen volgens de laatste versies van het ”Protocol veilig sporten” 
van het NOC-NSF en het “Protocol verantwoord vissen” van Sportvisserij Nederland. Alle 
deelnemers teams ontvangen deze protocollen. Kijk ook goed naar de meest actuele 
Richtlijnen van iedere wedstrijd op de website van Sportvisserij Nederland.   

5. Onkosten van deelnemers worden door Sportvisserij Nederland niet vergoed. 
6. Sportvisserij Nederland en de eventueel betrokken federaties en/of verenigingen kunnen niet 

aansprakelijk worden gesteld voor ongevallen, letsel en/of schade voor, tijdens en na de 

viswedstrijden en/of het Sportvisserij Nederland Topsport Gala van 16 december 2023 . Ook 

diefstal, verlies of beschadiging van visspullen en/of andere eigendommen kunnen niet 

worden verhaald. Het vervoer van en naar de verzamellocatie / Sportvisserij Nederland 

Topsport Gala van 16 december 2023  en het vervoer – in welk vorm dan ook – naar de visplek 

op de wedstrijddag zelf vallen hier ook onder. Door middel van inschrijving en gaan alle 

deelnemers van de door Sportvisserij Nederland georganiseerde wedstrijden hiermee akkoord 

(zie artikel 13 van dit reglement). 
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7. 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. 

8. Deelnemers aan de wedstrijden georganiseerd door of namens Sportvisserij Nederland 
verklaren met hun deelname zich te onderwerpen aan de tuchtrechtspraak van het Instituut 
Sportrechtspraak evenals aan de besluiten van diens organen waaronder de aanklager, 
tuchtcommissie en commissie van beroep. Dit betreft doping, matchfixing en seksuele 
intimidatie conform de vigerende reglementen, regelingen en procedures van het Instituut 
Sportrechtspraak. Deze zijn beschikbaar via de website van het Instituut Sportrechtspraak. 
www.sportrechtspraak.nl 

9. Wanneer een beslissing op grond van voorgaande artikel tot gevolg heeft dat een besluit nietig 
is of wordt vernietigd, kan hieraan door de deelnemer geen recht op schadeloosstelling 
worden verleend, terwijl evenmin aanspraak kan worden gemaakt op een gewij zigde uitslag of 
het opnieuw houden van een wedstrijd of evenement.  

10. Het is niet toegestaan om tijdens de wedstrijd onder invloed te zijn van alcohol en/of drugs 
en/of te roken, dit geldt voor deelnemers, wedstrijdleiding en alle betrokken vrijwilligers.  

11. Afval dient te worden opgeruimd, niet in het water te worden gegooid of langs het parcours te 
worden achtergelaten. De visstek wordt na afloop van de wedstrijd schoon achtergelaten. 

12. Alle correspondentie, inclusief protesten, verloopt via Wedstrijden@Sportvisserijnederland.nl.   
 
 

Inschrijven 

13. Alle deelnemers aan een door of namens Sportvisserij Nederland georganiseerde wedstrijd 
conformeren zich bij inschrijving aan het wedstrijdreglement, het ”privacy statement” van 
Sportvisserij Nederland en geven toestemming voor publicatie van de uitslag met 
naamsvermelding en eventuele publicatie van foto’s gemaakt in het kader van deze 
wedstrijden.  

14. Iedere deelnemer, wedstrijdleider (hoofd)controleur en jurylid wordt geacht de reglementen 
te kennen en stipt na te leven. Deelnemen betekent: instemmen. 

15. Er geldt, behoudens de Finale ONK Kustvissen heren 55-/55+, een open inschrijving. 
Inschrijving voor wedstrijden is uitsluitend mogelijk via de door Sportvisserij Nederland 
voorgeschreven wijze, in casu door middel van het digitale inschrijfformulier op de website van 
Sportvisserij Nederland. 
Voor de competitie koppelvissen geldt in 2023 een limiet van 75 koppels. Deze hebben 
voorrang bij inschrijving 2024, mits aan beide wedstrijden is deelgenomen. 

16. Aan de Finale ONK Kustvissen heren 55-/55+ gaat in drie federaties (Zuidwest Nederland, 
MidWest Nederland en Fryslân) een selectiewedstrijd vooraf. Een deelnemer mag jaarl ijks 
slechts deelnemen aan een selectiewedstrijd van één federatie. De federaties zijn zelf 
verantwoordelijk voor de organisatie van de selectiewedstrijd, inclusief inschrijfgeld en 
reglement. Er wordt gevist in twee leeftijdscategorieën: 
55- : Geboortejaar 1969, 1970, en verder 
55+  : Geboortejaar tot en met 1968  
De afvaardiging van de selectiewedstrijden naar de Finale ONK Kustvissen heren 55-/55+ wordt 
gevormd door de bovenste 40% van de einduitslag (afgerond naar boven, totaal en niet per 
vak) van de selectiewedstrijd. De kampioenen van vorig jaar zijn al geplaatst (mits zij 

http://www.sportrechtspraak.nl/
mailto:Wedstrijden@Sportvisserijnederland.nl
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deelnemen aan de selectiewedstrijden) en worden in de 40% niet meegeteld. Indien een 
geplaatste afzegt, wordt géén vervanger uitgenodigd. 

17. Het ONK Jeugd wordt gevist in twee leeftijdscategorieën:  
U16 : Geboortejaar 2007 - 2011 
U21 : Geboortejaar 2002 - 2006  

18. Iedere inschrijver dient lid te zijn van een bij Sportvisserij Nederland aangesloten vereniging en 
houder te zijn van een Vispas. Voor teams (koppel en teamcompetitie) geldt daarbij dat alle 
leden (maximaal 2, respectievelijk 7) lid zijn van dezelfde vereniging. Wordt het lidmaatschap 
gedurende een competitie beëindigd, vervalt het recht op verdere deelname van het 
individuele (team)lid, zonder dat deze vervangen mag worden. 

19. Gedurende een competitie kunnen geen wijzigingen worden aangebracht in de 
teamsamenstelling. 

20. Het inschrijfgeld wordt door Sportvisserij Nederland vastgesteld. Het verschuldigde bedrag ( bij 
teams: totaal verschuldigde bedrag voor het hele team) moet door Sportvisserij Nederland via 
een eenmalige machtiging, middels automatische incasso voorafgaand aan de eerste wedstrijd 
kunnen worden afgeschreven. Is niet betaald, vervalt het recht op deelname. 

21. Als na de sluitingsdatum deelnemers zich om welke reden dan ook terugtrekken of op de 
wedstrijddag(en) niet verschijnen blijft het inschrijfgeld onverminderd verschuldigd en/of vindt 
géén restitutie plaats. 

 

Organisatie 

(De Commissie Wedstrijdleiding kan gemotiveerd afwijken van de regels omtrent Organisatie. Dit 

wordt vooraf gecommuniceerd aan de deelnemers, onder andere via de website en de Richtlijnen die 

per wedstrijd worden opgesteld) 

Tijdsduur, Aanvang, Annuleren, Onderbreken, Staken en Beëindigen 

22. Een wedstrijd heeft een tijdsduur van vier uur, tenzij vooraf anders is aangegeven. 
23. De Commissie Wedstrijdleiding heeft het recht de wedstrijd niet door te laten gaan, te 

onderbreken of voortijds te beëindigen indien het door (weers)omstandigheden 
onverantwoord is om door te laten gaan, dan wel bij het overlijden van een tijdens de 
wedstrijd actieve deelnemer of vrijwilliger. Dergelijke beslissingen tijdens de wedstrijd worden 
genomen door de Commissie Wedstrijdleiding in afstemming met de Hoofdcontroleur 

24. Mochten één of meerdere wedstrijden die deel uitmaken van een competitie niet door kunnen 
gaan dan heeft de Commissie Wedstrijdleiding het recht om de competitie te verkorten.  

25. Het verloop van de wedstrijd geschiedt als volgt: 
   Signaal 1: Start wedstrijd.  
   Signaal 2: Einde wedstrijd. (direct binnen draaien, vangst telt mee) 

Bij calamiteiten tijdens de wedstrijd:  
Signaal 1 betekent ‘stoppen met vissen’ (direct binnen draaien, vangst telt mee).  
Signaal 2 (uiterlijk 60 minuten na Signaal 1) betekent ‘over 5 minuten hervatting’ 
Signaal 3 (een dubbelsignaal  = 2 keer direct na elkaar) betekent ‘beginnen met vissen, de 

wedstrijd is hervat’. De wedstrijd wordt dan, als de omstandigheden dit toelaten, uitgevist met de 
resterende tijd van de aangegeven tijdsduur. Tijdens de wedstrijd 3 signalen direct na elkaar 
betekent ‘de wedstrijd definitief gestopt’.  
Indien bij het definitief stoppen van de wedstrijd 50% of meer van de wedstrijdduur is gevist, is de 
wedstrijd geldig. Is minder dan 50% van de wedstrijdduur gevist (of zelfs geheel afgelast) telt de 
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wedstrijd niet mee. De Commissie Wedstrijdleiding bepaalt of de wedstrijd wel of niet (op een 
andere datum) kan worden ingehaald. 
 
 
 
 
 

Loting 

26. Sportvisserij Nederland gaat uit van namen (in de volgorde) zoals zijn aangemeld, dan wel 
behoren bij het vermelde VISPAS-nummer  

27. De loting van de steknummers vindt voorafgaand aan de wedstrijddag plaats op het kantoor 
van Sportvisserij Nederland met een digitaal loting- en uitslagprogramma. Bij teamlotingen 
worden de namen geloot op volgorde van aanmelding, waarbij kop- en staartplaatsen alsook 
de 2de en voorlaatste plek evenredig, worden verdeeld over de deelnemende teams.  

28. Teamvissen: Wijzigingen in de teamopstelling dienen uiterlijk vrijdag 16.00 te worden 
doorgegeven aan wedstrijden@sportvisserijnederland.nl. In geval van overmacht kan een 
wijziging nog worden doorgevoerd tussen 07.00—8.00 aan de wedstrijdtafel. 

29. In geval van een competitie wordt de loting voor alle wedstrijden voorafgaand aan de eerste 
wedstrijddag verricht en blind gekoppeld aan een wedstrijddag. De loting met steknummers 
zal uiterlijk één uur voor de start van de wedstrijd bekend worden gemaakt, bij het teamvissen 
wordt deze digitaal gedeeld met de teamcaptains. 

30. Van alle deelnemers wordt verwacht dat ze zelfstandig kunnen presteren (beazen, inwerpen 
en ophalen). Tijdens de wedstrijd mogen de deelnemers geen enkele hulp van anderen 
aanvaarden. Het gezamenlijk ontwarren van (onder)lijnen valt hier niet onder.  Bij het 
koppelvissen mogen de twee vissers elkaar wél helpen, het koppel wordt beschouwd als één 
deelnemer. Beide hengels mogen derhalve door beide vissers gebruikt worden. 

31. Bij de wedstrijden koppelvissen kan niet worden deelgenomen door één visser.   
 

Parcours, Vakken en Stekken 

(De Commissie Wedstrijdleiding kan gemotiveerd afwijken van de regels omtrent Parcours, Vakken en 

Stekken. Dit wordt vooraf gecommuniceerd aan de deelnemers, onder andere via de website en de 

Richtlijnen die per wedstrijd worden opgesteld) 

32. Er wordt per wedstrijd als uitgangspunt in 5 vakken gevist, waarbij het aantal vissers evenredig 
per vak tenminste 10 bedraagt. Is het deelnemersaantal lager, dan kan het aantal vakken 
worden verkleind. Bij de teamcompetitie worden de 5 teamleden verdeeld over de 5 vakken 
(per wedstrijd vissen 5 teamleden, een eventueel zesde en zevende teamlid staan reserve).  
Bij de koppelcompetitie vist het koppel op één deelnemersplaats, de plaatsen zijn verdeeld 
over de 5 vakken.  
Bij wedstrijden die gelijktijdig worden gehouden worden de betreffende categorieën niet 
“gemixed”. 

33. De vakken voor worden aangegeven met letters (A t/m ..). De stekken in de vakken worden 
aangegeven met cijfers, van de linkerkant naar de rechterkant (kijkend naar de zee) met het 
laagste nummer links. 

34. De deelnemersplaatsen worden, zoveel mogelijk als het parcours dit toestaat, aaneengesloten 
uitgezet. De afstand tussen de steknummers bedraagt minimaal 15 meter, streven naar 20 

mailto:wedstrijden@sportvisserijnederland.nl
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meter (30 meter bij koppels) waar en wanneer mogelijk. Een stek wordt aangegeven met een 
nummer dat correspondeert met het nummer op de wedstrijdkaart. Ten opzichte van 
strekdammen, paalhoofden, etc., kan/zal, mede afhankelijk van de weersomstandigheden een 
afwijkende afstand worden aangehouden. 

35. Indien in vakken wordt gevist zal elk vak, indien het parcours daarvoor aanleiding geeft, 
worden gescheiden door een neutraal gebied. Dit neutrale gebied kan worden gebruikt om 
deelnemers in geval van een onbevisbare stek te verplaatsen . 

36. Als een visstek onbevisbaar blijkt te zijn, heeft de Commissie Wedstrijdleiding in overleg met 
de hoofdcontroleur het recht om een deelnemer te verplaatsen, ook tijdens de wedstrijd, naar 
het gereserveerde neutrale gebied aan begin of einde van het vak. In beginsel wordt een 
dergelijk besluit alleen ikv veiligheidsoverwegingen genomen. 

 
Technische regels 

Montage, Aas en Voer 

37. De deelnemer dient te vissen met één hengel (max. 5 meter) met opwindmechanisme (molen 
of reel), voorzien van ten hoogste drie haken.  

38. De deelnemers zijn vrij in de keuze van het werpgewicht, type en soort, mits het niet - na te 
zijn ingeworpen - afdrijft / wegstroomt en daarbij andere deelnemers hindert.  

39. De hengelsteun mag niet in het water worden geplaatst. De steun moet op de denkbeeldige 
rechte lijn vanaf het stekbordje tot de waterlijn worden gezet. 

40. Het samenstellen van de onderlijn en de gebruikte materialen is vrij. Het gebruik van een 
schuivende haak op de hoofdlijn is verboden.  

41. Het ter beschikking hebben van reservehengels met gemonteerde molen met de lijn door de 
ogen is toegestaan, mits niet voorzien van onderlijn en met de top gericht richting het land.   

42. Alle aassoorten zijn toegestaan, behalve krab.  
43. Indien de Commissie Wedstrijdleiding het aas verstrekt, mag een deelnemer slechts over dit 

aas beschikken (eigen aas mag niet worden meegenomen).  
44. De haken mogen niet van roestvrijstaal of een ander, niet in zout water corroderend materiaal, 

zijn gemaakt. De haakbocht dient minimaal 7 mm te zijn.  
45. Beaasde onderlijnen, mits niet aan de hengel gemonteerd, zijn toegestaan.  
46. Het is toegestaan om attractieve materialen te gebruiken zoals: heldere lepels, gekleurde 

drijvende of niet-drijvende kralen (maximale grootte 15 mm), gekleurde veren, fluorescerende 
voorwerpen, enz. op de haaklijn maar niet op de hoofdlijn. Per onderlijn zijn maximaal drie 
drijvende kralen toegestaan. De attractieve materialen zijn slechts toegestaan op de haaklijn 
(de haaklijn is het deel van de onderlijn met de haken).   

47. Het voorhanden hebben en het gebruik van reuk- kleur-, en/of smaakstoffen in of aan het aas 
is verboden.  

48. Het gebruik van lokvoer en/of het gebruik van een voerkorf is niet toegestaan.  
 

Inwerpen, waden en ophalen 

49. De deelnemer dient vanaf de steknummer in een rechte lijn naar de waterkant te bewegen en 
binnen de denkbeeldige rechte lijnen van de vakbreedte handmatig naar voren in te werpen.  

50. In uitzonderlijke omstandigheden bij sterke wind en stroming is up-tide inwerpen toegestaan 
zolang het de andere deelnemers niet zal hinderen.  

51. De zogenaamde “pendulum-worp” (ook in de “halve uitvoering”) is niet toegestaan. 
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52. Er mag ten behoeve van het inwerpen en ophalen tot kniehoogte (dwz water tot onder de 
knieschijf) in het water worden gelopen.  

53. Er mag niet gevist worden vanaf vaste obstakels zoals kribben, pieren, strekdammen,  enz. 
54. Inwerpen is niet toegestaan als een deelnemer / official of andere persoon voor hem/haar 

staat. 
55. Tijdens de wedstrijd mogen de deelnemers hun lijn snel of langzaam ophalen, maar rukken / 

jiggen is verboden.  
56. Bij vangst van een vis met haken van verschillende deelnemers, ontvangt alleen de deelnemer, 

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 telt de vis niet mee. 

57. Vissen vanaf een drooggevallen bank is uitsluitend toegestaan indien tenminste aan één zijde 
de bank niet is onderbroken door water (dus aansluit aan het strand). Men dient in een 
denkbeeldige rechte lijn naar de waterkant te blijven bewegen. Slechts de hoofdcontroleur óf 
een niet meevissend lid van de Commissie Wedstrijdleiding kan toestemming geven hiervan af 
te wijken.  

58. In geval van een defect aan hengel of opwindmechanisme (niet de lijn!) is de vis geldig 
wanneer de lijn met de hand door de visser wordt binnengehaald. 

59. Een visser mag het water tot kniehoogte in om een vis met een net of met de hand te nemen, 
zolang de haak blijft bevestigd in de vissenmond en de lijn niet is gebroken.  

60. In het geval van een lijnbreuk of wanneer de haak uit de bek schiet en de vis op het strand is, 
telt deze vis mee. Als de lijn breekt of wanneer de haak uit de bek schiet en de vis zich in het 
water bevindt, telt deze niet.  
(Beide voorgaande regels betreffen een aanwijzing en hebben als doel duidelijk te maken dat 
vissen gevangen moeten worden met lijn en haak en niet dat vrij zwemmende of dode vis 
opgeraapt/geschept mogen worden.) 

61. Voor het landen van grote vissen kan de deelnemer een aangrenzend deelnemersgebied 
betreden. Hierbij moet hinder voor de aangrenzende deelnemer zoveel mogelijk worden 
voorkomen. 

62. Als bij het indraaien meerdere onderlijnen verward zijn, mag eventueel aangevangen vis pas 
worden onthaakt indien overeenstemming is aan wiens onderlijn de vis is gehaakt. Indien géén 
overeenstemming is, beslist de (hoofd)controleur (zie ook de regels omtrent “Geschillen”).  

63. Deelnemers dienen de vis zodanig te onthaken dat geen verminking ontstaat en de vis na 
meting onbeschadigd kan worden teruggezet.  

64. Opzettelijke verminking of onjuiste behandeling van gevangen vissen zal leiden tot individuele  
diskwalificatie, de jury kan hierop volgend besluiten ook het hele team te diskwalificeren. .  

65. Vis dient na vangst (met of zonder onderlijn) eerst in een rechthoekige emmer (minimale 
afmetingen: lengte 35 cm, breedte x 23 cm en hoogte 24 cm en minimaal 12 liter water) te  
worden gedaan alvorens opnieuw wordt ingeworpen. Nadien kan de vis worden onthaakt. De 
controleurs worden geattendeerd om ervoor te zorgen dat de vis zo snel mogelijk kan worden 
teruggezet (Catch & Release).  

66. Alleen de (hoofd)controleur mag de vis meten, in geval van een geschil wordt dit op de 

wedstrijdkaarten van beide vissers vermeld, voorzien van paraaf van visser en controleur. Bij 

het opmaken van de uitslag neemt de jury een besluit op het geschil.  

67. Bij het koppelvissen geldt als uitzondering op betreffende werkwijze uit beide voorgaande 

regels: na het onthaken moet gevangen vis direct ter meting bij het buurkoppel ter 
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rechterzijde worden aangeboden, alvorens opnieuw wordt opgehaald. Na het meten wordt de 

vis door dit buurkoppel teruggezet. Uitzonderingen op de rechterzijde geldt bij: 

- “slapers”; 

- “staartnummer vak E”; 

- “staartnummers in geval er ter rechterzijde een neutrale zone is uitgezet”;  

- “op aanwijzing van de wedstrijdleiding als het parcours hiervoor aanleiding geeft.  

In dergelijke situaties geldt dat het buurkoppel ter linkerzijde meet.  

Catch & Release 

68. Er wordt gevist volgens het Catch & Release systeem waarbij de vis zoveel mogelijk 

onbeschadigd na de vangst en meting zo snel mogelijk terug in zee wordt gezet. De (hoofd) 

controleur zet de vis terug. Beschermde vissoorten en/of vissoorten waarvoor een gesloten 

tijd geldt of quotum verbod (o.a. zalm, zeeforel, paling en zeebaars), dan wel ondermaatse 

vissen dienen onmiddellijk te worden gemeten en teruggezet. Mocht géén controleur in de 

nabijheid zijn, dan kan grote en beschermde vis zélf worden gemeten en worden teruggezet 

mits twee buren hiervan getuige zijn. (Bij voorkeur foto maken) Zodra de controleurs ter 

plaatse zijn wordt de lengte alsnog op de wedstrijdkaart genoteerd.  

69. Dode vis wordt niet teruggezet, maar ingenomen door de controleur.  

70. Deelnemers dienen de wedstrijdkaart met uitslag te ondertekenen voor akkoord. Bij een niet 

ondertekende wedstrijdkaart vervalt het recht op protest. 

Klassering 

71. Van iedere wedstrijd worden na afloop totaaluitslagen opgemaakt. Wordt er in vakken gevist, 
dan worden ook de vakuitslagen opgemaakt. Na elke wedstrijd die deel uitmaakt van een 
competitie wordt ook een tussenstand opgemaakt en na de laatste wedstrijd wordt een 
eindstand opgemaakt. 

 
Puntensysteem  
72. Elk gevangen en genoteerde centimeter wordt gewaardeerd met één vangstpunt, met 

uitzondering van vissen kleiner dan 10,0 cm. 
73. Aan elke aangevangen en genoteerde vis kleiner dan 10,0 cm wordt 1 vangstpunt toegekend.  
74. Er wordt naar boven afgerond (14,3 cm = 15 vangstpunten) met uitzondering van vis onder de 

10,0 cm (9,9 cm = 1 vangstpunt).  
75. Een vis van 10,1 cm wordt naar boven afgerond, 10 cm komt niet voor op de wedstrijdkaart. 

Indien 10,0 cm toch geschreven staat op de wedstrijdkaart wordt deze gewaardeerd met 11 
vangstpunt. 

76. De grootste vis, het aantal vissen > 10 cm en het totaal aantal vissen worden per wedstijd 
geregistreerd, dit om te gebruiken in geval van een gelijk aantal vangstpunten.  

77. De TOTALE LENGTE wordt gemeten van de punt van de gesloten bek tot het einde van de 
(uitgestreken) staartvin op een plat oppervlak. 

78. Vis, gevangen aan onderlijnen die bij het indraaien niet aan een hoofdlijn waren bevestigd (bv 
afgegooide lijn), telt niet mee. 
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Individuele wedstrijduitslag (ook koppels) 

79. De individuele wedstrijduitslag wordt bepaald door de individuele ranking van een 
deelnemer/koppel. Wordt in vakken gevist, wordt de vakklassering vergeleken met dezelfde 
vakklassering van een deelnemer/koppel uit de andere vakken. 

 
 
 

Wedstrijdklassering van deelnemers zonder vis. 

80. Deelnemers/koppels die geen vangstpunten hebben behaald, krijgen de vangstpunten op basis 
van onderstaande formule. 

Voorbeeld:  
a. 150 deelnemers: 130 gevangen vis - 20 zonder vis. 
b. 1 t/m 130 (normale klassering) 
c. Som van de niet toegekende klasseringen: 131+ 132+ 133+ ….+ 150/20 = 140. 
d. Aan elk van deze 20 deelnemers zonder vis wordt de klassering toegekend: 140.  

 

81. Bij teamvissen: Teamleden die reserve staan (of eventuele afwezigen) krijgen voor de 

betreffende wedstrijd het maximum aantal klassementspunten van het totaal aantal aan de 

competitie deelnemende teams plus één. (bij 30 teams = maximaal 150 deelnemers = 150 +1 = 

151 punten) 

 

Gelijk aantal vangstpunten in de individuele wedstrijduitslag 

82. Indien mocht blijken, dat meer deelnemers/koppels in het vak een gelijk aantal vangstpunten 
hebben, dient voor de individuele wedstrijduitslag op de volgende wijze de wedstrijduitslag te 
worden vastgesteld:  

a. Volgens het totaal aantal gevangen vissen; 
b. Volgens het totaal aantal gevangen vissen groter dan 10 vangstpunten; 
c. Volgens het grootste gevangen exemplaar; 
d. Indien dit ook gelijk is, ontvangen de deelnemers in het vak dezelfde klassering 

en wordt doorgeteld (bijv. 2 x vakklassering. 4, volgende vakklassering. 6).  
 

Individueel/koppel eindklassement bij competities 

83. Bij de Teamcompetitie (5 vissers) wordt géén individueel eindklassement opgemaakt.  
Bij de koppelcompetitie tellen beide wedstrijden. 
Bij jeugd- en dames tellen álle wedstrijd(del)en van de wedstrijddagen. 
Mocht in een competitie een wedstrijd minder worden gevist, tellen alle wél geviste 
wedstrijden mee. 

 

Gelijk aantal punten in het individueel/koppel eindklassement bij competities 
84. Indien mocht blijken, dat meer deelnemers in het individueel/koppel eindklassement een gelijk 

aantal punten hebben, dient voor het individueel eindklassement op de volgende wijze de 
klasseringvolgorde te worden vastgesteld:  

a. het beste wedstrijdresultaat, indien gelijk: gevolgd door het één na beste 
wedstrijdresultaat, etc.);  
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b. Indien gelijk: gevolgd door het totaal aantal vissen; 
c. Indien gelijk: gevolgd door het totaal aantal gevangen vissen groter dan 10 

vangstpunten; 
d. Indien gelijk: gevolgd door: het grootste gevangen exemplaar, eennagrootste, etc. 
e. Indien dit ook gelijk is, ontvangen de deelnemers in het dezelfde eindklassering en 

wordt doorgeteld (bijv. 2 x vakklassering. 4, volgende vakklassering. 6).  
 

Wedstrijduitslag voor teams met 5 vissers (daguitslag) 

85. De wedstrijduitslag (daguitslag) wordt bepaald door de vier laagste individuele 

klassementsposities van de leden van een team bij elkaar op te tellen.  

86. Het team met het laagst aantal punten na optelling, is winnaar en krijgt één punt in de 

wedstrijduitslag (daguitslag), respectievelijk gevolgd door de teams met de daaropvolgende 

scores.   

87. Indien meer teams een zelfde aantal punten na optelling hebben behaald, gaat het team met 

de visser met de laagste individuele klassementspositie voor in de wedstrijduitslag (daguitslag). 

Tussen- en Eindklassement voor teams met 5 vissers 

88. Het tussen- en eindklassement voor het team wordt bepaald door alle daguitslagen van een 
team bij elkaar op te tellen. 

89. Het team dat het laagste totaalaantal van de daguitslagen heeft behaald, is winnaar van de 
Nationale Teamcompetitie Kustvissen en mag zich een jaar lang Nederlands Kampioen 
Kustvissen Teams noemen. 

 

Gelijk aantal punten in het tussen- en eindklassement voor teams met 5 vissers 

90. Indien mocht blijken, dat meer teams in het tussen- en eindklassement een gelijk aantal 
punten hebben, dient voor het tussen- en eindklassement voor teams op de volgende wijze de 
klasseringvolgorde te worden vastgesteld:  

a. in geval van een gelijk aantal wedstrijdpunten gaat het team met de beste dagscore 
voor; 

b. indien gelijk: gevolgd door de één na beste dagscore, etc;.  
c. Indien gelijk: gevolgd door het aantal vangstpunten dat door de 4 hoogste teamleden 

per wedstrijd over de 5 wedstrijden is behaald;  
d. Is dit ook gelijk dan is er een gelijke stand en wordt doorgeteld. 

 

Publicaties 

91. Aan het eind van iedere wedstrijddag wordt een lijst met vangsten per vak gepubliceerd op de 
op de website van Sportvisserij Nederland (www.zeeviswedstrijden.nl), zo spoedig mogelijk, 
doch uiterlijk de eerste werkdag na een wedstrijdweekend 17:00, wordt de gehele uitslag 
gepubliceerd. Dit is een voorlopige uitslag ovv jury-besluiten 

92. De uitslag is na vaststelling door de jury definitief uiterlijk de vrijdag na de wedstrijddag 18.00 
uur. 

 

Teamsamenstelling 

93. Een team/koppel is toegankelijk voor mannen en vrouwen met een minimale leeftijd van 15 
jaar, bereikt per 1 januari van het jaar waarin de competitie wordt gehouden. Voorbeeld: een 

http://www.zeeviswedstrijden.nl/
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team van 5 vissers kan bestaan uit twee dames van 15 en 32 en drie heren van 17, 45 en 62. 
Ter beoordeling van Sportvisserij Nederland kan hier op basis van een gemotiveerd verzoek 
van worden afgeweken. 

94. Per team mag maximaal 1 VISpashouder met een andere nationaliteit dan de  Nederlandse 
worden opgenomen. Wanneer deze persoon voor de nationale ploeg van zijn/haar eigen land 
uitkomt, mag hij/zij niet voor een Nederlands team uitkomen op het WK Clubs of WK Koppels.  
 

Wedstrijdleider, Jury, (hoofd)Controleur en Teamcaptain 

De wedstrijdleider en haar rol 

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

96. De wedstrijdleider hoort niet tot de jury . 
97. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de Commissie Wedstrijdleiding in 

overleg met de jury van de betreffende wedstrijd. 
 

De jury en haar rol 

98. Voor iedere wedstrijd is er een jury aangesteld, die bestaat uit de hoofdcontroleur en een 
medewerker van Sportvisserij Nederland. Bij het teamvissen/koppels wordt de jury aangevuld 
met een bij loting aangewezen teamcaptain. Mocht deze laatste of zijn team onderwerp van 
geschil zijn wordt deze teamcaptain vervangen door een andere teamcaptain.  

99. De jury moet de regels uit het wedstrijdreglement en de richtlijnen, opgesteld door 
Sportvisserij Nederland, toepassen en ervoor zorgdragen dat deze door alle controleurs en 
deelnemers worden nageleefd. 

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

gaat hierbij om geven van waarschuwingen en/of het opleggen van andere sancties. De jury 

neemt pas een besluit nadat een advies van de Commissie Wedstrijdleiding is ontvangen, doch 

uiterlijk vrijdag 18.00 volgend op de wedstrijddag. De uitslag wordt dan definitief. 

101.  De jury controleert de uitslagen welke door de Commissie Wedstrijdleiding zijn opgemaakt. 

102.  De beslissingen van de jury zijn bindend en kunnen alleen worden gewijzigd door de 

tuchtcommissie van Sportvisserij Nederland. 

De hoofdcontroleur en haar rol 
103.  Tijdens iedere wedstrijd is er een hoofdcontroleur aanwezig.  
104.  De hoofdcontroleur moet de regels in het wedstrijdreglement, opgesteld door Sportvisserij 

Nederland, toepassen en ervoor zorgdragen dat deze door alle controleurs en deelnemers 
worden nageleefd. 

105.  De hoofdcontroleur ondersteunt de controleur bij een geschil. Komen de hoofdcontroleur en 
de controleurs er samen met de visser(s) niet uit dan zal de jury bij het vaststellen van de 
uitslag de definitieve beslissing nemen.  

106.  De hoofdcontroleur informeert de controleurs, voorafgaand aan de wedstrijd, met actuele 
wedstrijd specifieke informatie. 

 

De controleur en haar rol 

107.  Team: Ieder team draagt voor iedere wedstrijd 1 controleur aan. De controleur is niet een 
teamlid welke die dag zelf meevist, maar kan wel één van de reserves of de coach zijn.  
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Koppel: “Meten bij de buren”: 1-2, 2-3, 3-4, etc. Ieder koppel draagt zorg voor een meetlat en 
pen. 
ONK: De vertegenwoordigende vereniging bij 3-5 deelnemers: 1 controleur, 6-10 deelnemers: 
2 controleurs, 11-15 deelnemers: 3 controleurs. Indien een uur voor de wedstrijd de 
benodigde controleurs van betreffende vereniging niet aanwezig zijn, worden de deelnemers 
van deze vereniging uitgesloten van deelname.   

108.  De controleur dient erop toe te zien dat de wedstrijdregels en speciale richtlijnen worden 
toegepast door de deelnemers. 

109.  De controleur heeft als taak, in het bijzijn van de visser, het meten van de vis.  
110.  In geval van een geschil of overtreding van de wedstrijdregels wordt dit op de betreffende 

wedstrijdkaarten vermeldt, tenzij controleur het samen met de visser(s) heeft opgelost. 
111.  De controleur zorgt voor een correct ondertekende wedstrijdkaart door de deelnemer.   

 

De teamcaptain en haar rol (team- en koppelvissen) 

112.  Ieder team moet bij inschrijving een teamcaptain opgeven (mag een deelnemer zijn). 
113.  De teamcaptain is de contactpersoon waarmee Sportvisserij Nederland communiceert. 
114.  De teamcaptain vertegenwoordigt zijn/haar team tijdens de captainsmeeting. 
115.  De teamcaptain dient uiterlijk 24 uur voorafgaand aan de wedstrijd de naam van de controleur 

te communiceren aan Sportvisserij Nederland.  
116.  De teamcaptain mag op de wedstrijddag, voorafgaande aan het verkrijgen van de loting, 

slechts bij overmacht de wedstrijdleider aangeven of een teamlid wordt gewisseld voor een 
reserve. De reguliere deadline is vrijdag 16.00 uur voorgaand aan de wedstrijddag 

117.  De teamcaptain brengt de leden van zijn team op de hoogte van de verstrekte informatie door 
Sportvisserij Nederland (wedstrijdreglement, algemene voorwaarden, tezamen met informatie 
over de wedstrijddata en wedstrijdplaatsen en richtlijnen) en genomen beslissingen tijdens de 
teamcaptainsmeeting. 

118.  Slechts de teamcaptain is bevoegd om namens de teamleden na de wedstrijd een protest in te 
dienen bij de jury, behoudens vermelde geschillen op de geparafeerde wedstrijdkaart. 

 

Sancties en protest 

119.  Geschillen tijdens de wedstrijden dienen eerst onderling (deelnemer en controleur) opgelost 
te worden.  

120.  Overtredingen van het wedstrijdreglement en/of de algemene voorwaarden of andere 
misdragingen van deelnemers, alsmede geschillen worden door de controleur vermeld op de 
wedstrijdkaart(en). 

121.  Een protest kan uiterlijk tot dinsdagavond 20.00 volgend op de wedstrijddag worden 
aangetekend bij de Commissie Wedstrijdleiding. Bij Teams/koppels kan dit slechts door de 
teamcaptain en niet door individuele vissers worden gedaan. De Commissie Wedstrijdleiding 
legt het protest mét een advies ter besluitvorming voor aan de jury.  

122.  Overtredingen van het wedstrijdreglement en/of de algemene voorwaarden of andere 
misdragingen van deelnemers, kunnen worden bestraft met waarschuwingen of 
diskwalificatie. Het niet naleven van regels die sportief gedrag tot doel hebben alsmede het 
bewust niet naleven van regels die de resultaten van betreffende deelnemer/team in positieve 
zin beïnvloeden komen in aanmerking voor diskwalificatie van betreffende deelnemer en/of 
team. 
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123.  Iedere poging tot bedrog of misleiding (ook wanneer dit achteraf is geconstateerd) evenals 
onsportief of aanstootgevend gedrag van een deelnemer tijdens de gehele wedstrijddag, kan 
leiden tot diskwalificatie. Bij Teams/koppels kan dit tot gevolg hebben dat het gehele team uit 
de competitie wordt genomen.  

124.  Bij diskwalificatie vindt geen restitutie van inschrijfgelden plaats en eventuele  ontstane schade 
aan de kant van Sportvisserij Nederland, wordt bij de gediskwalificeerde verhaald.  

 

Nationale Selectie 
125.  Sportvisserij Nederland bepaalt of, waar en wanneer aan (officiële) internationale wedstrijden 

en/of kampioenschappen wordt deelgenomen.  
126.  Alle deelnemers aan de Nationale Teamcompetitie Kustvissen zitten in de Nationale Selectie, 

evenals de top 10 van het eindklassementen van: 

- de Finale ONK Kustvissen heren 55-/55+;  

- de ONK Jeugd;  

- de ONK Dames. 

127.  De bondscoaches stellen per discipline Jeugd, Dames en Heren de Nederlandse teams samen 

die door Sportvisserij Nederland worden afgevaardigd naar de internationale 

kampioenschappen en internationale wedstrijden. Bondscoaches kiezen de teams uit de 

Nationale Selecties. De bondscoaches behouden het recht om te allen tijde een teamlid te 

vervangen. 

128.  Op basis van de officiële einduitslag van de Teamcompetitie heeft Sportvisserij Nederland de 

mogelijkheid de nummers 1 en 2 van het eindklassement voor teams af te vaardigen naar het 

WK teams.  

129.  Op basis van de officiële einduitslag van Koppelscompetitie worden door Sportvisserij 

Nederland géén teams afgevaardigd naar het WK Koppels 2024.  

Prijzen 
a. De Top 3 van de eindklassementen ontvangen een medaille (goud, zilver en brons), per 

teamlid (maximaal zeven medailles per team). Eventuele overige prijzen, zoals de 

Delftsblauwe borden en materiaalprijzen, worden gecommuniceerd op de website bij de 

betreffende wedstrijd 

b. Indien sprake is van geldprijzen wordt deze geboekt op het door de teamcaptain aan te 

geven IBAN-nummer. Sportvisserij Nederland aanvaardt géén verantwoordelijkheid voor de 

verdeling van de geldprijs binnen het team/koppel. 

c. De prijsuitreiking vindt plaats tijdens het ‘Sportvisserij Nederland Topsport Gala’ op 16 

december 2023 waarvoor alle deelnemers zijn uitgenodigd. Hier worden de winnaars 

gehuldigd en de prijzen verdeeld. 

d. Op de finaledag van de enkele wedstrijden cq, de competities, wordt ter plaatse de 

einduitslag bekend gemaakt en worden de winnaars gehuldigd. De wijze waarop, wordt per 

kampioenschap gecommuniceerd op de website. 
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e. Individuele vissers die niet hebben deelgenomen aan élke wedstrijd van de competitie ONK 

dames en jeugd hebben géén recht op prijzen. Ook koppels die één van beide wedstrijden 

niet hebben deelgenomen hebben géén recht op prijzen.   

f. Deelnemers dienen, behoudens de geldprijzen, er zélf voor te zorgen dat de prijzen in bezit 

komen. Prijzen worden bij afwezigheid van de betreffende uitreikingsmomenten niet 

opgestuurd.  


