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Richtlijn NK Streetfishing 2022, Zwolle 

5 november 2022 
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Alle wedstrijden verlopen volgens de laatste versie van het Protocol veilig sporten van het 

NOC*NSF en het Protocol verantwoord vissen van Sportvisserij Nederland.  

Datum    5 november 2022 

Verzamellocatie  Buurtcentrum De Enk, Enkstraat 67 8012 VA Zwolle 

Aanmelden vanaf  8.45 uur 

Wedstrijdleiders  Jens Konst, 06-17984407 

     Adrie van der Veen, 06-53207201 

      

       

Wedstrijdgegevens en programma 

Water 
Grachten van Zwolle, zie kaart hieronder.  
De wateren die binnen het parcours vallen (geel gearceerd) en blauw zijn aangegeven, daar 
mag gevist worden. De wateren buiten het parcours en in rood aangegeven binnen het 
parcours, daar mag niet gevist worden. 
 
Parcours  
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Aantal  
51 koppels van 2 personen 
 
Verzamellocatie  
Buurtcentrum De Enk, Enkstraat 67 8012 VA Zwolle 
 
Routebeschrijving en parkeren 
 

- Parkeerplaats Jumbo Assendorp, Assendorperstraat 71, 8012 DG Zwolle 
- Parkeerplaats van Karnebeekstraat,  
- Parkeerplaats Provinciehuis 

 
Direct nabij de ingang van de Enk is een invalideparkeerplaats beschikbaar. 
In Zwolle parkeert u op kenteken. Op veel plekken kunt u bel parkeren: parkeergeld betalen 
via uw mobiele telefoon.  
 
De wedstrijd 
Duur van de wedstrijd: 5 uur 

08:45 uur   Verzamelen 
09:00 uur   Controle van VISpas, NL ID-bewijs en uitreiken loodvrij pakket  
09:30 uur   Briefing wedstrijd, officiële opening 
09:45 uur   Groepsfoto 
10:00 uur   Start wedstrijd 
15:00 uur   Einde wedstrijd 
15:30 uur   Uiterlijk terug op verzamellocatie en spullen inleveren 
18:00 uur   Uitslag online publiceren 
 
Er is geen prijsuitreiking, dit vindt plaats op het Topsportgala op 17 december in Papendal. 
 

Loodalternatieven 

Een beter milieu begint bij jezelf. En als sportvisser ga je natuurlijk voor een schoon 

watermilieu. Lood hoort daar niet in thuis, want dit metaal is vervuilend en ongezond voor 

mens en dier. Van iedere deelnemer wordt verwacht dat er loodvrij gevist wordt.  

Score doorgeven 

Elk koppel maakt gebruik van de ScoreFishing app. In deze app worden de scores van de 

gevangen vissen bijgehouden. Het is belangrijk dat de foto van de vis, gemeten over de 

linkerflank op de meetplank, in de app gemaakt en geüpload wordt.  

Foto’s die na 15.00 uur binnen komen tellen niet mee voor de uitslag.  

De uiteindelijke score van het koppel is pas geldig als de aanvoerdersband en de meetplank 

zijn ingeleverd bij een wedstrijdleider. 
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De wedstrijd 

Afval aan de waterkant: is verboden. Eenieder ruimt zijn eigen rommel op en neemt 

deze mee naar huis. 

Roken:  roken gedurende de wedstrijdtijd is verboden. 

Controleurs: gedurende de wedstrijd zijn er controleurs aanwezig 

controleren op de regels.  

Algemene regels 

Trainingen  

Het wedstrijdwater staat in de Landelijke Lijst van Viswateren. Er kan getraind worden tot en 

met de dag voor de wedstrijd. De wedstrijddag zelf mag niet voor de start van de wedstrijd 

gevist worden. 

Wedstrijdreglement 

Zie onze website: 

https://www.sportvisserijnederland.nl/wedstrijden/nationaal/reglementen/ bij Streetfishing 

2022. 

Attentie! 

- De deelnemers dienen tijdens de wedstrijd in het bezit te zijn van de vereiste 
documenten (VISpas) en een NL ID-bewijs. Controle hierop voorafgaande en tijdens 
de wedstrijd (zie reglement) plaatsvinden.  

- De deelnemers dienen de aanvoerdersband tijdens de wedstrijd zichtbaar te dragen. 
 

Bij twijfel omtrent doorgaan van de wedstrijd 

In verband met de weersomstandigheden kan op de avond voor de wedstrijd na 17:00 op 

onze site worden bekeken of de wedstrijd doorgaat: www.sportvisserijnederland.nl  

Afmelden 

Tijdens kantooruren: Sportvisserij Nederland, 030-6058400  

 wedstrijden@sportvisserijnederland.nl  

Op wedstrijddag: Wedstrijdleider (Jens Konst), 06-17984407 
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