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Aanpassingen t.o.v. wedstrijdreglement 2019 
 
Art 4. Na het Nederlands Kampioenschap Bootvissen volgt er dit jaar geen Masters Bootvissen.  

 
Art 5.  Voor het Nederlands kampioenschap geldt een beperkte inschrijving tot een maximum van 

40 deelnemers. Plaatsing geschiedt op basis van binnenkomst van het inschrijfformulier. Het 
NK bootvissen kan doorgang vinden vanaf een minimale inschrijvingen van 10 personen. 

 
Art 17. Onkosten van deelnemers aan het NK bootvissen worden door Sportvisserij Nederland niet 

vergoed. 
 

Art 18. Sportvisserij Nederland en de eventueel betrokken federaties en/of verenigingen kunnen 
niet aansprakelijk worden gesteld voor ongevallen, letsel en/of schade. Ook diefstal, verlies 
of beschadiging van spullen kunnen niet worden verhaald.  
 

Art 19. 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. 
 

Art 20. Iedere deelnemer, wedstrijdleider en jurylid wordt geacht de reglementen te kennen en stipt 
na te leven. Deelnemen betekent instemmen. 
 

Art 21. 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. 
 

Art 22. 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 gewijzigde uitslag 
of het opnieuw houden van een wedstrijd of evenement.   
 

Art 23. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de jury en de wedstrijdleider van 
de betreffende wedstrijd. 
 

Art 53. Er wordt gevist volgens de regels van het “Catch en Release” systeem. De vis moet zo snel 

mogelijk op vissoort worden gewaardeerd en vervolgens door een controleur op de 

wedstrijdkaart worden bijgeschreven. De vis wordt vervolgens direct terug in zee gezet. De 

deelnemer controleert het bijschrijven door de controleur en houdt indien hij dit wenst zelf 

zijn gewaardeerde punten bij. 
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ALGEMENE VOORWAARDEN 

 

Algemeen 
1. Sportvisserij Nederland organiseert het Nederlands Kampioenschap Bootvissen voor 

VISpashouders aangesloten bij een hengelsportvereniging. 
 

2. De minimumleeftijd voor deelnemers is 15 jaar, bereikt per 1 januari van het jaar waarin de 
bootviswedstrijden worden gehouden. 

 
3. Deelnemers die 25 jaar of jonger zijn op 1 januari van het jaar waarin de bootviswedstrijden 

worden gehouden, betalen de helft van het vastgestelde inschrijfgeld. 
 
4. Het Nederlands Kampioenschap Bootvissen bestaat uit drie wedstrijddagen met drie perioden 

per dag, er gaat geen selectie aan vooraf.  
 
5. Voor het Nederlands kampioenschap geldt een beperkte inschrijving tot een maximum van 40 

deelnemers. Plaatsing geschiedt op basis van binnenkomst van het inschrijfformulier. Het 
Nederlands Kampioenschap Bootvissen kan doorgang vinden vanaf een minimale inschrijvingen 
van 10 personen. 

 
6. Na het Nederlands Kampioenschap Bootvissen volgt er dit jaar geen Masters Bootvissen.  
 
7. Alleen VISpashouders met een Nederlandse nationaliteit kunnen deelnemen aan het 

Nederlands Kampioenschap Bootvissen. 
 
8. Sportvisserij Nederland draagt zorg voor het tijdig kenbaar maken van informatie omtrent het 

Nederlands Kampioenschap Bootvissen. 
 
9. Na de sluitingsdatum voor inschrijving, kunnen geen deelnemers meer worden ingeschreven bij 

Sportvisserij Nederland. In het geval van overmacht (ziekte/ongeval/etc.) kan – mits 
Sportvisserij Nederland daar toestemming voor geeft – dispensatie worden verleend aan een 
ander lid van dezelfde vereniging. 

 
10. Sportvisserij Nederland draagt zorg voor het tijdig verstrekken van de reglementen aan de 

hengelsportverenigingen, de deelnemers en de controleurs. 
 
11. Alle deelnemers van de Nederlands Kampioenschap Bootvissen conformeren zich bij 

inschrijving aan het wedstrijdreglement, het privacy statement van Sportvisserij Nederland en 
geven toestemming voor publicatie van de uitslag en eventuele publicatie van foto’s gemaakt 

in het kader van deze wedstrijd.  
 
12. De loting van de plaatsnummers vindt plaats op het kantoor van Sportvisserij Nederland met 

een geprogrammeerd lotingsysteem, waarna deze in een gesloten enveloppe/doos wordt 
overhandigd aan de wedstrijdleiding. De loting is verricht per wedstrijddag voor de eerste 
periode, waarna de deelnemers een aantal plaatsen, afhankelijk van het aantal ingeschreven 
deelnemers, doorschuiven.   
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13. De loting voor alle wedstrijden wordt voorafgaand aan de competitiewedstrijd meegenomen 

naar de samenkomstplaats. Hier (op de eerste wedstrijddag) trekt een deelnemer één van de 

lotingen die dan die dag geldt. Op de tweede wedstrijddag trekt een deelnemer één van de 
overgebleven lotingen die dan die dag geldt. Enzovoorts. 

 
14. Mindervaliden mogen zich – indien hun handicap dat noodzakelijk maakt en mits vooraf gemeld 

bij de wedstrijdleiding – nadat toestemming van de wedstrijdleiding is verkregen, in beperkte 
mate laten assisteren door een derde. 

 
15. Deelnemers dienen zich tijdens en rond de bootviswedstrijden te houden aan alle door 

Sportvisserij Nederland of andere bevoegde autoriteiten gestelde regels.  
 
16. Sportvisserij Nederland is bevoegd een vastgestelde haven voor de wedstrijd na de 

inschrijfdatum alsnog te wijzigen. 
 
17. Onkosten van deelnemers aan het NK bootvissen worden door Sportvisserij Nederland niet 

vergoed. 
 
18. Sportvisserij Nederland en de eventueel betrokken federaties en/of verenigingen kunnen niet 

aansprakelijk worden gesteld voor ongevallen, letsel en/of schade. Ook diefstal, verlies of 
beschadiging van spullen kunnen niet worden verhaald.  

 
19. 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. 

 
20. Iedere deelnemer, wedstrijdleider en jurylid wordt geacht de reglementen te kennen en stipt na 

te leven. Deelnemen betekent instemmen. 
 
21. 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. 

 
22. 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 gewijzigde uitslag of het 
opnieuw houden van een wedstrijd of evenement.   

 
23. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de jury en de wedstrijdleider van de 

betreffende wedstrijd. 
 



 
 
 
 

  
  

4 WEDSTRIJDREGLEMENT 2020 SPORTVISSERIJ NEDERLAND 
 

VERSIE 29 JANUARI 2020 

 

WEDSTRIJDREGLEMENT NEDERLANDS KAMPIOENSCHAP BOOTVISSEN 

Inschrijven 
24. Inschrijving voor het Nederlands Kampioenschap kan door middel van het digitale 

inschrijfformulier op de website van Sportvisserij Nederland vóór de gepubliceerde 
sluitingsdatum of geschiedt door de hengelsportvereniging waarvan de VISpashouder lid is. 

Eventueel kan er ook een papieren inschrijfformulier worden opgevraagd bij Sportvisserij 
Nederland. 
 

25. Naast de gevraagde gegevens bij de inschrijving, kan een recente pasfoto worden geüpload / 
ingeleverd. Dit kan tijdens de digitale inschrijving (uploaden) of eventueel per post (Sportvisserij 
Nederland, afdeling wedstrijden, Postbus 162, 3720 AD Bilthoven). 

 
26. Afhankelijk van de inschrijving ontvangt de deelnemer of de hengelsportvereniging een factuur. 

Deelnemers en/of hengelsportvereniging geven toestemming voor een éénmalige afschrijving 
van het inschrijfgeld. 

 

27. Voor ingeschreven deelnemers, die zich om welke reden dan ook terugtrekken of op de 
wedstrijddag niet verschijnen, is het inschrijfgeld onverminderd verschuldigd. 

 
28. Sportvisserij Nederland zorgt dat het aanmeldformulier online en voor iedere vereniging ter 

beschikking wordt gesteld. 
 

Wedstrijdleiding, jury en (hoofd)controleurs 

29. Namens Sportvisserij Nederland is er iedere wedstrijd 1 wedstrijdleider aanwezig voor het 
organiseren, aansturen en leiden van de wedstrijd. De wedstrijdleiding kan worden bijgestaan 
door bootcaptains.  
 

30. Tijdens iedere wedstrijd is er een jury, die -indien mogelijk- uit 3 personen bestaat, aanwezig. 
De jury heeft de taak om bij geschillen een beslissing te nemen wat leidt tot een uitspraak. Het 
gaat hierbij om uitgereikte gele kaarten en/of opgelegde sancties. De jury bestaat uit de COW-
leden. De wedstrijdleider kan ook tot de jury behoren. 

 

Publicatie, sancties en beroep 
31. Klachten tijdens de wedstrijden dienen eerst onderling (deelnemer en jurylid/controleur) 

opgelost te worden. Indien betrokkenen niet tot overeenstemming komen, wordt de voltallige 
jury ingelicht en neemt zij een besluit. 

 
32. Overtredingen van het wedstrijdreglement en/of de algemene voorwaarden of andere 

misdragingen van deelnemers worden vermeld op de wedstrijdkaart.  
 

33. Deelnemers met een vermelding op de wedstrijdkaart kunnen tot een uur na de wedstrijd 
protest aantekenen bij de jury. 

 
34. Indien betrokkenen (deelnemer/controleur) niet tot overeenstemming komen, wordt de 

voltallige jury ingelicht en neemt zij, na hoor en wederhoor, unaniem een besluit. Van het 
besluit wordt een schriftelijk verslag uitgebracht aan Sportvisserij Nederland. 
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35. Na een besluit van de jury (juryrapport) kan nog één keer protest worden aangetekende -
schriftelijk en binnen 5 werkdagen na het genomen besluit, gericht aan de secretaris en 
commissaris wedstrijden van het bestuur van Sportvisserij Nederland. Het besluit van de 
secretaris en de commissaris wedstrijden (namens het bestuur van Sportvisserij Nederland) 
wordt binnen 10 werkdagen kenbaar gemaakt en is bindend.  

  

36. Op de eerstvolgende werkdag na de wedstrijddag wordt de uitslag nog op de website van 
Sportvisserij Nederland gepubliceerd (www.sportvisserijnederland.nl). 

 
37. Protesten over de uitslag dienen binnen twee werkdagen na publicatie op de website van 

Sportvisserij Nederland schriftelijk te worden ingediend bij Sportvisserij Nederland 
(wedstrijden@sportvisserijnederland.nl of via Postbus 162, 3720 AD Bilthoven). Tijdig 

ingediende protesten worden door Sportvisserij Nederland beoordeeld en binnen 10 werkdagen 

behandeld en schriftelijk kenbaar gemaakt aan de deelnemer en is bindend. 
 
38. Iedere poging tot bedrog of misleiding (ook wanneer dit achteraf is geconstateerd) evenals 

onsportief of aanstootgevend gedrag tijdens de gehele wedstrijddag, kan tot diskwalificatie 
door de jury leiden. De jury brengt schriftelijk verslag uit aan Sportvisserij Nederland. 

 
39. Bij diskwalificatie vindt geen restitutie van inschrijfgelden plaats en eventuele ontstane schade 

aan de kant van Sportvisserij Nederland, wordt bij de gediskwalificeerde verhaald. 

 
 

Internationale afvaardiging 
40. Sportvisserij Nederland bepaalt of, waar en wanneer aan (officiële) internationale wedstrijden 

en/of kampioenschappen wordt deelgenomen. 
 
41. Alle deelnemers van het Nederlands Kampioenschap Bootvissen zijn direct lid van de Nationale 

Selectie. 
 
42. De bondscoaches zoutwatervissen stellen de Nederlandse teams samen die door Sportvisserij 

Nederland worden afgevaardigd naar de internationale kampioenschappen en wedstrijden. 
Bondscoaches kiezen hun teams uit de Nationale Selecties. De bondscoaches behouden het 
recht om te allen tijde een teamlid te vervangen. 

 

43. Bondscoaches van Sportvisserij Nederland mogen gedurende de wedstrijd in het vak komen en 

eventueel aanwijzingen geven aan de deelnemers.  

 

  

http://www.sportvisserijnederland.nl/
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WEDSTRIJDREGLEMENT 
 

Wedstrijdregels 
 

44. Op aanwijzing van de wedstrijdleider worden volgens vaste regels wisselingen van de 

visplaatsen aan boord voor alle deelnemers verplicht gesteld. 
 

45. 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. 
 

46. De deelnemers dienen afhankelijk van de stroming een dusdanig werpgewicht te kiezen, dat 

het niet afdrijft en anderen niet hindert. 
 

47. De door Sportvisserij Nederland aangestelde wedstrijdleider stelt in overleg met de bootcaptain 

de visgebied(en) vast. De bootcaptain heeft hierbij de doorslaggevende stem. Alle betrokken 

boten dienen te allen tijde in dat gebied en binnen elkaars gezichtsveld te blijven. 
 

48. Een wedstrijd heeft een tijdsduur van zes uur, verdeeld over drie perioden van twee uur. 

Tussen de perioden wordt gewisseld. De wedstrijdleider geeft aan wanneer gestart wordt en 

wanneer opgehaald moet worden. Hierbij aangeslagen vis telt nog mee. 

 

49. Het aantal vakken en de grootte van de vakken (aantal deelnemers per vak) is afhankelijk van het 

aantal inschrijvingen. De vakken met deelnemers worden met de uitloting op de ochtend van de 

wedstrijd bekend gemaakt. 
 

50. Het varen van de ene visplek naar de andere geldt niet als wedstrijdtijd. Dit mag maximaal 30 

minuten in beslag nemen. 
 

51. De wedstrijdleiding heeft het recht de wedstrijd bij slechte weersomstandigheden of bepaalde 

calamiteiten niet door te laten gaan, stil te leggen en indien mogelijk later te hervatten. 
 

52. Indien minimaal 50% van de wedstrijdduur is gevist, is de wedstrijd geldig. Bij afgelasting of 

geringe duur van de wedstrijd besluit Sportvisserij Nederland of de wedstrijd komt te vervallen 

of dat deze wordt over gevist. 
 

53. Er wordt gevist volgens de regels van het “Catch en Release” systeem. De vis moet zo snel 

mogelijk op vissoort worden gewaardeerd en vervolgens door een controleur op de 

wedstrijdkaart worden bijgeschreven. De vis wordt vervolgens direct terug in zee gezet. De 

deelnemer controleert het bijschrijven door de controleur en houdt indien hij dit wenst zelf zijn 

gewaardeerde punten bij. 
 

54. Op het aanbieden van dode en/of verminkte vis volgt diskwalificatie. 
 

55. Het in bezit hebben en ter meting aanbieden van beschermde vissoorten en/of vissoorten 

waarvoor een gesloten tijd geldt (o.a. Zalm en Zeeforel, zie verder de bepalingen vermeld in de 
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VISpas), is verboden.  Indien deze vissoorten eventueel worden gevangen, dienen deze 

onmiddellijk te worden teruggezet. Bij overtreding volgt diskwalificatie. 
 

56. 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. 

Overtreding leidt tot onherroepelijke diskwalificatie. 
 

57. 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 wordt de vis niet gewaardeerd. 

 

Materiaal, aas en voer 
 

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

 

59. De haakbocht dient minimaal 7 millimeter te zijn. De controleurs beschikken over een cilinder 

waar de haak niet in mag passen. 

 

60. Haken van roestvrijstaal – of ander niet in zout water corroderen materiaal – zijn niet 

toegestaan. 
 

61. Reservehengels (mits deze niet hinderlijk in de weg staat of ligt), zonder onderlijn en haken, 

zijn toegestaan. 
 

62. Een dreg wordt als drie haken aangemerkt. 
 

63. 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 diskwalificatie. 
 

64. Alle aas is toegestaan, behoudens zachte krab. Kunstaas mag enkel op de zijlijnen worden 

gebruikt en niet op de haak. 
 

65. Voorhanden hebben en het gebruik van reuk- en smaakstoffen, evenals het voorhanden 

hebben van beaasde onderlijnen, is verboden en leidt tot diskwalificatie. 

 

Controle en meten 
66. In de vakken en op de deelnemersplaatsen mogen zich alleen deelnemers, reserves, juryleden, 

bondscoaches en de wedstrijdleiding begeven en eventueel personen die goedkeuring hebben 

verkregen van de wedstrijdleiding.  
 

67. Het gebruik van telefoon, portofoon of andere communicatiemiddelen tijdens de wedstrijd is 

verboden. 
 



 
 
 
 

  
  

8 WEDSTRIJDREGLEMENT 2020 SPORTVISSERIJ NEDERLAND 
 

VERSIE 29 JANUARI 2020 

 

WEDSTRIJDREGLEMENT NEDERLANDS KAMPIOENSCHAP BOOTVISSEN 

68. Bij het Catch en Release vissen ontvangen de deelnemers de volgende waarderingen voor hun 

gevangen vis, ongeacht de lengte: 

Schar/steenbolk   1 vangspunt. 
Wijting     2 vangspunten. 

Bot     3 vangspunten. 
Schol/tong    4 vangspunten. 
Gul/Zeebaars    5 vangspunten. 
Haaien- en roggensoorten  7 vangspunten. 
Alle andere vissoorten   1 vangspunt. 
 
Makreel en Geep worden niet gewaardeerd. Vissoorten met een gesloten tijd (Aal, Zalm en 

Zeeforel) worden eveneens niet gewaardeerd. 

 

Klassering en prijzen 
69. Tijdens het Nederlands Kampioenschap Bootvissen wordt er per periode van 2 uur een 

periodeuitslag opgemaakt op klassementspunten (per vak). Degene met het hoogste aantal 

vangstpunten ontvangt 1 klassementspunt, degene met het volgende aantal vangstpunten 2 
klassementspunten enz.  

 

70. Eindklassement: Degene met de minste klassementspunten na alle drie de wedstrijddagen (9 

periodes) is Nederlands Kampioen Bootvissen. Indien er een gelijke stand in 
klassementspunten ontstaat, gaat degene met het hoogste aantal gevangen vissen voor, 
daarna geldt het aantal vissen met de meeste puntwaarde, daarna met 1 na hoogste 
klassementspunten etc. 

 
71. Daguitslag: Aan het eind van iedere wedstrijddag zal een daguitslag worden opgemaakt. Op basis 

van de daguitslag ontvangen je geen (extra) punten, het betreft een tussenstand. 
 
72. Periode uitslag: Per periode zal een uitslag per vak worden opgemaakt. Degene met het hoogste 

aantal vangstpunten ontvangt 1 klassementspunt, degene met het volgende aantal 
vangstpunten 2 klassementspunten enz. Indien deelnemers (in een vak) een gelijk aantal 
vangstpunten hebben, gaat degene met het hoogste aantal vissen voor. Is dit ook gelijk dan 
geldt het aantal vissen met de hoogste puntwaarde, indien dan het nog gelijk is gaat met 1 na 

hoogste puntwaarde voor etc.  
 
73. Deelnemers zonder vangst ontvangen 10 klassementspunten meer dan het aantal deelnemers 

in hun vak. 
 
74. Afwezigen deelnemers ontvangen 50 klassementspunten meer dan het aantal deelnemers in 

het grootste vak. 
 


