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1. INLEIDING
De organisatie van door Sportvisserij Nederland georganiseerde wedstrijden als de
TopTeamcompetitie Dobbervissen, vindt plaats onder verantwoordelijkheid van het
bestuur van Sportvisserij Nederland, in dit geval de commissaris Wedstrijdvissen.
Door de Commissie Organisatie Wedstrijden (COW) worden de Voorwaarden en
Reglementen van de Topteamcompetitie Dobbervissen opgesteld, gewogen en
vastgesteld. Leidend zijn hierbij de voorwaarden en reglementen van de International

Confederation of Sport Fishing (CIPS). Deze wijzigen ieder jaar in meer of mindere mate.
Voor u ligt het cursusboek organisatie voor de uitvoering van een wedstrijd van de
Topteamcompetitie Dobbervissen.
Het boek geeft u een indruk van de voorbereidingen, tijdlijn, taakverdeling personen,
benodigde materialen en activiteiten die noodzakelijk zijn om een Topteamcompetitie te
doen slagen.
Het geeft ook aan dat er een goede regie nodig is voor het organiseren en uitvoeren van
een wedstrijd en vooral om alle betrokkenen op een goede manier te laten samenwerken
aan een geslaagde organisatie, maar vooral de voorbereiding, de wedstrijd zelf, het
verloop en de afronding ervan. Hierbij is de rol van de wedstrijdcontroleur essentieel, als
scheidsrechter en als lid van de weegploeg.
Met de introductie van het nieuwe beleidsplan in zijn de voorwaarden en reglementen
van de overige competities (o.a. open NK’s) vereenvoudigd.
Nieuw is ook dat na afloop van een wedstrijddag er geen huldiging en prijsuitreiking
meer zal plaatsvinden. De huldiging en prijsuitreiking, van alle onder Sportvisserij
Nederland georganiseerde competities ( zoet en zout), vindt nu centraal plaats tijdens
het Sportvisserij Nederland Topsport Gala.
Hiervoor worden de prijswinnaars van de verschillende competities voor uitgenodigd.
Het Topsport Gala wordt georganiseerd in de maand december van het betreffende
wedstrijdjaar op het Nationaal Sportcentrum Papendal te Arnhem.
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2. PERSONEN, TAKEN EN MATERIALEN
Bij de organisatie van een Topteamcompetitie zijn per wedstrijd de onderstaande personen
betrokken. Samen zorgen zij voor het slagen ben de wedstrijddag
Wedstrijdleider
Taak:

▪
▪
▪

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
Materiaal:

▪
▪
▪

Organisatie, leiding en begeleiding Topteamcompetitie
Uitzetten parcours en opruimen parcours
verantwoordelijk voor de organisatie conform de begroting, het
draaiboek, richtlijnen en de Reglementen competities en
kampioenschappen
aanspreekpunt op de wedstrijddag (o.a. opening, pers, calamiteiten)
Instructie van controleurs en juryleden, uitreiken portofoons en
controleurstassen (o.a. signaalhoorn, weegapparatuur, weegstandaard)
uitreiken van de deelnemerskaarten- en lijsten
coördinatie van wedstrijdsignalen
verzorgen lunch- en avondmaaltijd controleurs en juryleden
zorgdragen voor ontvangst en controle ingevulde deelnemerskaarten,
controle verwerking resultaten en vaststelling voorlopige uitslag
Zorgdragen uitslag op sociale media
contactpersoon naar commissaris Wedstrijdvissen en
wedstrijdsecretariaat van het bureau van Sportvisserij Nederland
uitbrengen verslag binnen de COW
portofoon, mobiele telefoon, deelnemerslijst, materiaal parcoursopbouw
jas met opschrift wedstrijdleider

Jury (één jurylid per vak)
Taak:

▪
▪
▪
▪
▪
▪

dragen zorg voor naleving reglementen
behandeling en besluitvorming geschillen
nemen beslissing in hoogste instantie
opstellen en ondertekenen schriftelijk juryrapport
gedurende de gehele wedstrijd aan de waterkant aanwezig zijn
controleren einduitslag

Materiaal:

▪
▪

portofoon,
jas en polo met opschrift wedstrijdleiding

Wedstrijdleiding
De wedstrijdleiding bestaat uit de juryleden en de wedstrijdleider.
Materiaal:

▪

mobiele telefoon, signaalhoorn en deelnemerslijst
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Wedstrijdcontroleurs (één controleur per vak)
Taak:

▪
▪
▪
▪

▪
▪
Materiaal:

▪
▪
▪

▪

aanwezig tijdens de wedstrijd in het toegewezen vak
kennismaken met deelnemers in het vak tijdens voorbereidingstijd
geven wedstrijdsignalen
controle deelnemers (per vak) hoeveelheid, soort voer en aas, op loting
controle hengelmateriaal - en leefnet controle conform Reglementen
Dobbervissen
controle van de vangsten en weging van de vangsten in zijn vak
inleveren ingevulde en ondertekende deelnemerskaarten zo spoedig
mogelijk na afloop bij wedstrijdleiding voor resultaatverwerking
elke controleur krijgt de beschikking over de deelnemerskaarten- en lijsten
van deelnemers in zijn vak
een portofoon
controleurstas met inhoud:
➢ een signaalhoorn
➢ een weegstandaard, weegnet en weegunit met toebehoren
➢ gebruiksaanwijzing Weegunit
➢ een meetlat
➢ een schrijfplank (incl. pen en papier)
➢ een rolbandmaat (voor evt. meten hengel)
➢ veldgidsen controle visserijwet en Boekje Nederlandse Zoetwatervissen
De materialen dienen na afloop weer in goede staat te worden ingeleverd bij
de wedstrijdleider. Gebreken svp. melden

2.1 EHBO
Tijdens de wedstrijd zijn op het parcours aanwezig voldoende gecertificeerde EHBOvrijwilligers. Een defibrillator (AED) is aanwezig bij de wedstrijdleider.
2.2 Publiciteit (bureau Sportvisserij Nederland)
De voorlopige uitslag van de wedstrijd wordt aan het einde van de wedstrijddag
gepubliceerd op de Facebookpagina van Sportvisserij
Nederland.(www.facebook.com/wedstrijden.nl).
Op de maandag na het wedstrijdweekend worden voor 15.00 uur de definitieve uitslagen
en eventuele tussenstanden gepubliceerd op de website van Sportvisserij
Nederland(www.sportvisserijnederland.nl)
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3. Richtlijn Topteamcompetitie Dobbervissen
Onderstaande richtlijn geeft een indruk en een beknopt overzicht van activiteiten en
afspraken voor de wedstrijddag. Samen met het draaiboek Topteamcompetitie
Dobbervissen (hoofdstuk 4) bevat deze de belangrijkste informatie voor de
wedstrijdcontroleur voor een succesvolle dag. Zowel de richtlijn als het draaiboek wordt
de wedstrijdcontroleur toegezonden een week voor aanvang van de wedstrijd..

Richtlijn

EVEZET Top Teamcompetitie Dobbervissen
5 en 6 Oktober 2019/ Lateraalkanaal
PLAATS VAN SAMENKOMST
DATUM

Zaterdag 5 en zondag 6 oktober 2019

PLAATS VAN SAMENKOMST

Café Zaal “Het Veerhuis”, Dorpsstraat 100, 6082 AR Buggenum

ZAAL OPEN

Beide dagen 07.30 uur

OFFICIËLE OPENING

Beide dagen 08.00 uur

ZORG VOORAL TIJDIG AANWEZIG TE ZIJN!

=======================================================

UITREIKEN VAN MATERIALEN
Laatste update aan wedstrijdcontroleurs en COW- leden en uitreiken van controleurstas
en overige materialen
(ook instructie) en andere bescheiden aan de controleurs om 07.40 uur.
Vertrek van de wedstrijdcontroleurs naar het wedstrijdwater om 08.00 uur
Uitreiken van de deelnemerskaarten door COW-leden naar het wedstrijdwater om 08.10 uur

=======================================================

WEDSTRIJDGEGEVENS
WEDSTRIJDWATER

Lateraal Kanaal, Maas boven sluis en Oostbrug tot einde kanaal.

DUUR VAN DE WEDSTRIJD

4 uur

SIGNALEN

1e
2e
3e
4e
5e
6e

signaal:
signaal:
signaal:
signaal:
signaal:
signaal:

Aanvang voorbereiding
Na 5 minuten voercontrole
Begin zwaar voeren niet vissen
Einde zwaar voeren begin vissen
5 min. voor einde wedstrijd
Einde wedstrijd

09.00
09.35
10.50
11.00
14.55
15.00

uur
uur
uur
uur
uur
uur

De visplaats wordt aangegeven door een nummer dat overeenkomt met het plaatsnummer van het
teamlid. De afstand tussen de plaatsnummers bedraagt minimaal 10 meter, optimaal 15 meter en
maximaal 20 meter. Het is een teamlid verboden verder dan één meter hetzij ter linker-, hetzij ter
rechterzijde van zijn plaatsnummer plaats te nemen. De teams worden verdeeld over 5 vakken.
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GEGEVENS VAN HET WATER
Toegang
Breedte
Diepte
Oever
Bodemsoort
Stroming
Visbestand
Scheepvaart

Vanaf de weg gemakkelijk te bereiken
Ongeveer 100 meter
Aan de kant ongeveer 2,5 meter diep, 10 meter uit de kant
ongeveer
5 meter diep en in het midden ongeveer 7,5 meter diep
Stenen en grind. Tussen de weg en over ongeveer 75 meter
Grind en zand
Gemiddeld
De voornaamste vissoorten zijn brasem en voorn
Voornamelijk grote scheepvaart

=============================================================

NA AFLOOP VAN DE WEDSTRIJD
PRIJSUITREIKING

LET OP: Er vindt na de wedstrijd geen prijsuitreiking
plaats. Prijzen worden uitgereikt tijdens het topsportgala
dat op 14 december 2019 zal plaatsvinden in
topsportcentrum Papendal te Arnhem.
De vakuitslagen zijn aan het einde van iedere wedstrijddag
te lezen op facebookpagina:
https://www.facebook.com/wedstrijdvissennl

AFVAL AAN DE WATERKANT

Is verboden. Een ieder ruimt zijn eigen rommel op en
neemt deze mee naar huis.

=============================================================

ALGEMENE REGELS
TRAININGEN Dit water staat in de Gezamenlijke Lijst van Viswateren.
LEES HET WEDSTRIJDREGLEMENT MET DAARIN DE ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE
EVEZET TOP TEAMCOMPETITIE 2019
ATTENTIE
De teamleden dienen tijdens de wedstrijd in het bezit te zijn van de vereiste documenten (vispas
en wedstrijdlicentie). Wij wijzen de teamleden erop dat wij van Sportvisserij Limburg
toestemming hebben gekregen om MEERDERE opgetuigde hengels beschikbaar te hebben; de
limiet van 10 hengels is hiermee voor deze wedstrijd vervallen.
Het gebruik van de voerkatapult is toegestaan! Let op: alleen tijdens de wedstrijd, dus niet bij
het trainen. Vervoer van de katapult dient zo gedaan te worden dat deze niet voor direct gebruik
klaar is tijdens het vervoer.
BIJ TWIJFEL OMTRENT DOORGAAN VAN DE WEDSTRIJD
In verband met de weersomstandigheden, kan op vrijdag voor de wedstrijd na 17.00 uur onze
website worden geraadpleegd (onder wedstrijden > wedstrijdagenda of tot 17.00 uur
worden gebeld naar het bureau van Sportvisserij Nederland (tel. 030 - 6058400).
PARKEREN: Het parkeren dient te geschieden op aanwijzing van de wedstrijdleiding
AFMELDEN/VERVANGERS:
Uiterlijk voor de uitreiking van de steknummers van de wedstrijd! Tijdens kantooruren:
Sportvisserij Nederland, tel, 030 - 6058400. Op vrijdag 4, zaterdag 5 en zondag 6 oktober: bij
de wedstrijdleider tel. 06-51787832
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ROUTEBESCHRIJVING
Via de A2 (E25) afslag nr. 41 (Grathem)

ONTVANGSTZAAL (opening en ontvangst deelnemers)
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4. Draaiboek Topteamcompetitie Dobbervissen
Laatste informatie over de organisatie van de wedstrijddag. Deze wordt samen met de
richtlijn toegezonden aan de leden van de COW en uitgenodigde wedstrijdcontroleurs.

draaiboek
Voorbeeld 5 OKTOBER 2019
Water: Lateraalkanaal Westzijde tussen A68 en Prins Clauscentrale bij Horn.
Aantal: Deelnemers: 90 licentiehouders (16 teams).
Zaal: Café Zaal “Het Veerhuis”, Dorpsstraat 100, 6082 AR BUGGENUM
(Tel: 0475 591231).
Overnachten Jury: De Abdij, Kerkpad 5, 6085 BA HORN. Tel: 0475 - 583 131
Namen, adressen en telefoonnummers
Wedstrijdleider:
Marijn Zaal
Controleurs:
1/vak A) Coen Franssen
2/vak B) Piet Knoben
3/vak C) Frank Vossen
4/vak D) Frans Janssen
5/vak E) Herman van Schaaik

Jury:
Vak A) Chris Groen
Vak B) Marc Zwaan
Vak C) Dirk Vaatstra
Vak D) Joep Vissers
Vak E) Hans Koning

Medewerkers parcours:
Publiciteit:
Verzorging tussenstand & uitslag
Fotograaf

Sportvisserij Nederland
Adrie v/d Veen, bureau 030-6058400
Marijn Zaal

Vrijwilligers uitzetten parcours Vrijdag 4 oktober 2019 om 15.00 uur onder viaduct A68
over Lateraalkanaal bij Horn
1) Joep Vissers
2) Marijn Zaal
3) Eventueel Jan van Schendel

Parcours:
Om de vangstkansen te vergroten zetten we (in overleg met Jan van Schendel) graag
wat ruimer en dus 4 vakken links en 1 vak rechts met de vissers op 17m met 70m
tussen de vakken en 1 vak rechts, net als vorig jaar. Vangsten waren toen rechts ook
prima.
https://drive.google.com/open?id=1lqfiS3qnXvJ1vloahV26XN-0smZq_43M&usp=sharing
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Bezoekadres: Leijenseweg 115, 3721 BC Bilthoven
Postadres: Postbus 162, 3720 AD Bilthoven
T (030) 605 84 00, F (030)603 98 74
E wedstrijden@sportvisserijnederland.nl
www.sportvisserijnederland.nl
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