
 
 

 
 

WEDSTRIJDREGLEMENT 
 NATIONALE TOPCOMPETITIE FEEDER 2011 

 

Deelname 
1. Deelnemers (licentiehouders en dagdeelnemers) dienen in het bezit te zijn van een op hun 

naam gestelde en van een verenigingsnaam voorziene, geldige Vispas uitgegeven door 

Sportvisserij Nederland.  

 

2. Men vist in de topcompetitie Feeder. De minimum leeftijd is 15 jaar op 31 december van het 

voorafgaande jaar. 

  

3. Er worden voor de topcompetitie in totaal 4 wedstrijden georganiseerd, waarvan de licentie-

houders aan minimaal 3 wedstrijden moeten deelnemen om voor de eindklassering in aan-

merking te komen. Daarnaast zijn licentiehouders verplicht deel te nemen aan de federatie-

ve voorselectiewedstrijden Feeder (deze telt echter niet mee voor het klassement). Tevens 

zijn de licentiehouders verplicht zich bij verhindering minimaal een week van te voren af te 

melden, onvoorziene omstandigheden nagelaten (bij ziekte en dergelijke z.s.m. afmelden). 

Op het niet tijdig afmelden volgt een gele kaart. 

 

4. Dagdeelnemers worden verdeeld over de vakken van de licentiehouders. Zij vissen mee voor 

de dagklassering en de dagprijzen.  

 

Wedstrijdregels 
5. Een wedstrijd van de topcompetitie heeft een tijdsduur van vijf uur aaneengesloten. De 

wedstrijdleiding heeft het recht de wedstrijd bij slechte weersomstandigheden (onweer e.d.) 

of bepaalde calamiteiten (ongevallen, demonstratie e.d.) niet door te laten gaan, stil te leg-

gen en indien mogelijk na enige tijd te hervatten. Indien minimaal 2 uur van de wedstrijd-

duur is gevist, is de wedstrijd geldig. Bij afgelasting of geringere duur kan door Sportvisserij 

Nederland worden besloten tot vervallen of overvissen van de wedstrijd. 

 

6.  Voor de wedstrijd worden minimaal 3 en maximaal 5 vakken uitgezet voor de licentiehou-

ders en dagdeelnemers. Het aantal vakken is mede afhankelijk van het aantal licentiehou-

ders; het aantal blijft tijdens het seizoen hetzelfde. Binnen de vakken zijn de deelnemers-

plaatsen zoveel mogelijk aaneengesloten; tussen de vakken kunnen onderbrekingen worden 

gerealiseerd. 

 

7.  De afstand tussen de plaatsnummers bedraagt minimaal 15 meter en maximaal 30 meter 

terwijl de breedte van het wedstrijdwater minimaal 40 meter bedraagt. 

 De visplaats van de deelnemer wordt aangegeven door een nummer dat overeenkomt met 

zijn plaatsnummer op de hem/haar uitgereikte deelnemerskaart. Het is de deelnemer verbo-

den plaats te nemen verder dan 1 meter, hetzij ter linker-, hetzij ter rechterzijde van het 

plaatsnummer. De deelnemer dient zoveel mogelijk recht vooruit te vissen. De deelnemer 

mag de hem toegewezen ruimte van minimaal 15 meter vrijelijk gebruiken voor het optui-

gen etc. op voorwaarde, dat hij/zij de mededeelnemers niet hindert of in de visserij belem-

mert. Het is verboden te vissen en te voeren op de plaatsen stroomopwaarts en stroomaf-

waarts; 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 beslis-

sen of het gewicht van deze vis wel of niet wordt geannuleerd in relatie tot het totaalge-

wicht.  

 

8. Gevist dient te worden met één hengel (Feederhengel); De maximale lengte van de  hengel 

m.u.v. de lijn bedraagt 4,50 meter. Het is toegestaan meerdere  Feederhengels reserve te 

houden, doch er mag slechts met één feederhengel worden gevist.  De feeder (voerkorf) 

mag maximaal een diameter hebben van 5 cm en een lengte van 7 cm, het voer dient IN de 



voerkorf te worden geplaatst. Het gebruik van de methodfeeder niet toegestaan. Bij het fee-

dervissen mogen uitsluitend “free-running”systemen worden gebruikt waardoor de vis dus 

makkelijk los komt in geval van lijn-breuk. De maximale haakmaat is nummer 10. Het ge-

bruik van een fishfinder is niet toegestaan. Het zogenaamde “tjoeken”(vals haken) is verbo-

den.  

   

 9.  Aas en voer is vrij, behoudens het voorhanden hebben en/of gebruik van gekleurde maden en 

lokvoeders waaraan (schadelijke) kleurstoffen zijn toegevoegd. Ditzelfde verbod geldt in de geslo-
ten tijd (april-mei) ook voor wormen. 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 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 zoals (voer)balletjes, boilies, deeg-
soorten etc. zijn verboden. Pellets zijn toegestaan als voer doch niet als aas aan de haak. Maxi-
maal mag 12 liter voer en 2,5 liter aas, waarvan 0,5 liter waterlarven, worden gebruikt. Steek-

proefsgewijs kan controle van aas/voer plaatsvinden in het 1e kwartier van de voorbereidingstijd. 
Niet naleving leidt onherroepelijk tot diskwalificatie. Sportvisserij Nederland kan zo nodig en ge-
wenst in de richtlijnen/uitnodiging aanwijzingen c.q. beperkingen met betrekking tot aas en lok-
voer aan de deelnemers opleggen. 

           

10. 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 wedstrijdleiding. 

 

11. Zodra de deelnemer in het bezit is van zijn deelnemerskaart, moet hij/zij naar zijn/haar vis-

plaats gaan en zijn hengelmateriaal (hengels, viskist e.d.) bij zijn plaatsnummer plaatsen. 

Daarna moet hij/zij zijn/haar plaats direct verlaten. Het materiaal mag niet worden gemon-

teerd en/of gedemonteerd.  
 Iedere deelnemer beschikt over 60 minuten voorbereidingstijd, vanaf het moment waarop de laat-

ste 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 toege-

staan 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 60 minuten voorbereidingstijd, na het tweede signaal begint de 
wedstrijd.  Het is de deelnemer verboden na het tweede signaal in het water te staan.  

 Na het tweede signaal mag alleen gevoerd worden met de feederhengel.  
 Het derde signaal wordt gegeven vijf minuten voor het einde. Het vierde signaal betekent het 

einde van de wedstrijd. Er dient onmiddellijk te worden opgehaald. Alleen de vis die zich bij het 

vierde signaal buiten het water bevindt, wordt gewaardeerd. 

 Tussen het eerste en het laatste signaal is het niet toegestaan nog materialen en/of 

aas/voer in of uit het vak te brengen/halen.  

 Aan het einde van de wedstrijd mogen restanten voer en aas, evenals ander afval, niet in 

het water worden gegooid of langs het parcours worden achtergelaten op straffe van het 

ontvangen van een gele kaart. 

 

12.  In het door de wedstrijdleiding gemarkeerde gebied mogen zich alleen deelnemers, contro-

leurs, jury en wedstrijdleiding bevinden, evenals personen, die door de wedstrijdleiding zijn 

aanvaard en als zodanig herkenbaar zijn. Het betredingsverbod voor anderen dan hier be-

doeld geldt vanaf het eerste signaal (aanvang voorbereidingstijd) tot het moment waarop de 

weging van de vis van de betrokken deelnemer is voltooid.  

 

13. Elke gevangen meetellende vis (zie art. 17) 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 4 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 leeg gemaakt te worden. 

14. Het leefnet dient voor het tweede signaal in het water te worden geplaatst en dient tot aan 

het moment dat de controleur de deelnemer oproept voor de weging volgens onder artikel 

13 genoemde normen van verankering in het water te blijven.  

  Nadat de vangst van een deelnemer is gewogen dient de vis voorzichtig in het water te   

  worden teruggezet. 

Een deelnemer die zonder toestemming van de hoofdcontroleur voortijdig de wedstrijd ver-

laat en/of zijn leefnet uit het water verwijdert voordat hij/zij tot de weging wordt opgeroe-

pen, ontvangt een gele kaart. Een deelnemer die met een gegronde reden - dit ter beoorde-

ling 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.  

 

15.  De deelnemer dient de gevangen vis zodanig te onthaken en te behandelen, dat geen ver-

minking ontstaat en de vis onbeschadigd kan worden teruggezet. De ter weging aangeboden 

vis dient in levende staat te verkeren. Overtreding van dit artikel leidt tot een gele kaart.  

 

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

 De limiet per leefnet bedraagt maximaal 20 kg; indien nodig kan voorafgaande en/of 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. Barbeel, snoek en aal mogen niet in het 

leefnet worden bewaard. Wordt toch barbeel, snoek of aal aangetroffen, dan ontvangt de 

deelnemer een gele kaart. Indien bij het wegen ondermaatse vis wordt aangetroffen, wordt 

100 gram per aangetroffen vis in mindering gebracht, 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 een gele 

kaart. De deelnemerskaart met de uitslag van de weging moet door de deelnemer voor ak-

koord worden getekend. 

 

17. Deelnemers dienen de aanwijzingen van daartoe door de organisatie van Sportvisserij Ne-

derland bevoegde én herkenbare personen onmiddellijk op te volgen. Gebeurt dit niet dan 

ontvangt men een gele kaart. 

 

Klassering en prijzen 
18. Alle deelnemers worden per vak 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 voor 

het dagklassement diegene die het dichtst bij het midden van het vak heeft gevist een hoge-

re klassering. Voor het TC-klassement, ontvangen de deelnemers dezelfde klassering en 

wordt doorgeteld (bijv. 2 x nr. 12, volgende nr. 14).  

Deelnemers zonder vangst ontvangen het aantal punten dat gelijk is aan de som van het 

aantal punten van het aantal deelnemers in hun vak, gedeeld door twee (bijvoorbeeld: in 

een vak met 35 deelnemers, 23 met en 12 (dus vanaf 24) zonder vangst, krijgen de deel-

nemers zonder vangst het gemiddelde van de niet-vangers, t.w. alle niet-vangst klasserin-

gen opgeteld (24+25+26+27+28+29+30+31+32+33+34+35 = 354: 12, oftewel eenvoudi-

ger 35 + 24 = 59 : 2 = 30 punten (NB een half wordt naar boven afgerond). Het aantal 

punten voor een niet-vanger kan daarom per vak verschillen.  

Afwezige licentiehouders ontvangen één punt meer dan het hoogste aantal deelnemers in 

enig ander vak. Indien licentiehouders niet aan een wedstrijd kunnen deelnemen, omdat zij 

door Sportvisserij Nederland worden uitgezonden naar een wedstrijd in het buitenland, ont-

vangen zij het gemiddelde van het aantal punten van de aanwezige leden van de Nationale 

Selectie (een half of meer wordt afgerond naar boven). 

 

19. Bij het dagklassement geldt de volgorde van de vakwinnaars (op volgorde van het door hen 

gevangen gewicht en bij ex-aequo volgens bovengenoemde rangorde). 

 

20. Voor de stand in de topcompetitie krijgt een licentiehouder het aantal punten dat overeen-

komt met het behaalde resultaat in zijn/haar vak, waarbij de klasseringen van de dagdeel-

nemers niet meetellen. Bijv. in een vak met 10 dagdeelnemers kan een licentiehouder in de 



daguitslag 30 klassementspunten krijgen en (in het geval dat er 9 dagdeelnemers voor hem 

zijn geëindigd) in de competitie-uitslag 21 klassementspunten. Ook bij de punten voor de li-

centiehouders zonder vangst worden de klasseringen van de dagdeelnemers niet meegeno-

men in het resultaat. De licentiehouder met het laagste klassementscijfer op basis van 

zijn/haar 3 beste wedstrijden wint de topcompetitie Feeder 

Indien twee of meer licentiehouders na 3 wedstrijden een gelijk klassementscijfer hebben, 

dient op onderstaande wijze de volgorde te worden vastgesteld: 

 - volgens het totaal aantal gevangen grammen; 

 - volgens het hoogste gewicht in enige wedstrijd.  

 

21. Per wedstrijd van de topcompetitie zijn er geldprijzen voor de vakwinnaars van de dagklas-

sering bij de feedervissers. Daarnaast zijn er, onder voorbehoud van sponsoring, materiaal-

prijzen voor de nummers 1 t/m 10 van de licentiehouders. Materiaalprijzen die na afloop van 

een wedstrijd niet worden opgehaald komen te vervallen. Voor de eindklassering van de 

topcompetitie zijn er ereprijzen en geldprijzen voor de nummers 1 t/m 3. Daarnaast zijn er 

prijzen voor de nummers 4 t/m 10. 

 

Sancties 
22. Een gele kaart kan tijdens de wedstrijd alleen worden uitgereikt door een controleur. Deel-

nemers die een eerste of tweede gele kaart ontvangen krijgen voor deze wedstrijd het 

aantal punten van de deelnemers zonder vangst. Voor de tweede gele kaart worden tevens 

10 extra punten opgeteld bij het puntentotaal van hun 3 beste wedstrijden. Indien men in 

de topcompetitie een derde gele kaart ontvangt wordt men gediskwalificeerd. Diskwalifica-

tie betekent dat de toegang tot de resterende wedstrijden van de topcompetitie wordt ont-

zegd (zonder teruggave van licentie- en inschrijfgelden) en dat men niet wordt opgenomen 

in de uitslag en in de eindklassering. 

 

Overig 
23. Iedere deelnemer, wedstrijdleider, controleur en jurylid wordt geacht de algemene voor-

waarden en het wedstrijdreglement te kennen en stipt na te leven. Deelnemen betekent in-

stemmen met het wedstrijdreglement en de algemene voorwaarden.  

 

24. Voor de deelnemers aan de wedstrijden van de topcompetitie gelden alle vigerende wettelij-

ke regelingen, tenzij hierop door Sportvisserij Nederland een ontheffing is verkregen die 

door Sportvisserij Nederland vooraf schriftelijk naar alle deelnemers is gecommuniceerd.  

 

25. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de jury en in laatste instantie 

het bestuur van Sportvisserij Nederland. 

 

 


