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Wedstrijdregels 

Algemeen 
1. 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 
teams ontvangen deze protocollen en zorgen ervoor dat de teamleden deze ook kennen. 
Kijk ook goed naar de meest actuele Richtlijnen van iedere wedstrijd op de website van 
Sportvisserij Nederland.   
 

2. De Top Teamcompetitie Dobbervissen bestaat uit 6 wedstrijden (verdeeld over 3 

weekenden). Er wordt per wedstrijd in 5 vakken gevist waarbij 5 teamleden worden 

verdeeld over de 5 vakken (per wedstrijd vissen dus 5 teamleden, een eventueel zesde, 
zevende en achtste teamlid staan reserve). Mochten vanwege Corona één of meerdere 
wedstrijden niet door kunnen gaan dan heeft de organisatie het recht om de competitie te 
verkorten. 

 
3. Een Top Teamcompetitie Dobbervissen wedstrijd heeft een tijdsduur van 4 aaneengesloten 

uren, met twee uur voorbereidingstijd. 
 
4. Het verloop van de wedstrijd geschiedt als volgt: 

a) Aankomst stek: materiaal mag bij het plaatsnummer worden gezet zonder dat dit direct 
gemonteerd wordt, daarna moet de plaats worden verlaten tot het eerste signaal. Tot 
het tweede signaal mag voer/aas eventueel buiten het plaatsnummer worden 
samengesteld. 

b) Signaal 1: Start van de voorbereidingstijd (in totaal 120 minuten). Materiaal mag 

worden gemonteerd en opgetuigd. Dit geschiedt zonder hulp van derden. 
c) Signaal 2: Na 35 minuten klinkt het tweede signaal ten teken dat na vijf minuten wordt 

gestart met de controle van voer en aas. Aas en voer moet gereed staan voor controle 
en mag tot het 2e signaal, ook door derden, worden bewerkt. Ook wordt bij 1 
deelnemer per vak de hengel- en leefnetlengte gecontroleerd (op basis van loting). 

d) Signaal 3: Na 110 minuten vanaf signaal 1, volgt signaal 3 ten teken dat er (zwaar) 

mag worden gevoerd (niet gevist). Na het derde signaal mogen deelnemers niet meer 
in het water staan. 

e) Signaal 4: Signaal 4 klinkt 120 minuten na signaal 1 en betekent dat de wedstrijdtijd is 
ingegaan. Zwaar voeren is vanaf nu verboden, er mag enkel licht worden bijgevoerd 
(de hoeveelheid die met 1 hand kan worden gepakt en samengeknepen, zie verder 
Hoofdstuk Aas en Voer). 

f) Signaal 5: Vijf minuten voor het eind van de wedstrijd klinkt het vijfde signaal. 
g) Signaal 6: Vier uur na signaal 4 klinkt signaal 6 ten teken van het eind van de 

wedstrijd. De hengel dient direct te worden opgehaald, alleen vangst die zich tijdens 
het begin van signaal 6 boven het wateroppervlak bevindt, mag nog worden bijgezet in 
het leefnet. 

 
5. Tussen het tweede en zesde signaal mogen – met uitzondering van calamiteiten zoals 

bijvoorbeeld medicijnen of bij een hengel(deel)breuk – geen personen, materialen, voer en 
aas meer van of naar de deelnemersplaats worden gebracht/gehaald. Per team zijn er 
maximaal 2 coaches. Deze 2 coaches mogen niet tegelijkertijd bij dezelfde persoon in het 
vak staan. Coaches mogen niet helpen en moeten altijd een door Sportvisserij Nederland 
uitgereikt hesje dragen. 
 

6. De officiële wedstrijd duurt van het moment dat het eerste signaal gaat tot het moment dat 

de deelnemer tekent voor zijn/haar vangst op de wedstrijdkaart.  
 
7. Tijdens de gehele wedstrijd is roken verboden voor de deelnemers, de coaches, de 

wedstrijdleiding, controleurs en juryleden. 

https://www.sportvisserijnederland.nl/wedstrijden/nationaal/dobbervissen/
https://www.sportvisserijnederland.nl/wedstrijden/nationaal/dobbervissen/
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Annuleren, Onderbreken en Staken 
8. 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 of te beëindigen.  
 

9. Bij calamiteiten tijdens de wedstrijd: Signaal 1 betekent ‘stoppen met vissen’ (de hengel 
dient direct te worden opgehaald, alleen vangst die zich bij aanvang van signaal 1 boven 
het wateroppervlak bevindt, mag nog worden bijgezet in het leefnet). Signaal 2 betekent 

‘over 5 minuten wordt de wedstrijd hervat’ en signaal 3 betekent ‘beginnen met vissen, de 
wedstrijd is hervat’. Tussen signaal 1 en 3 mag niet worden gevoerd. Bij hervatting eindigt 

de wedstrijd altijd op de oorspronkelijke tijd. 
  
10. 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. Bij afgelasting of geringere duur van de wedstrijd besluit 
Sportvisserij Nederland of de wedstrijd komt te vervallen of dat deze wordt over gevist. 

 

Parcours, Vakken en Stekken 
11. Er worden 5 vakken uitgezet langs het gekozen parcours. Bij meer dan 30 deelnemende 

teams, wordt er uitgezet in subvakken (2x5 = 10 subvakken). Een vak heeft altijd een 
letter als aanduiding (A, B, C, D en E). Het parcours wordt van links (vak A) naar rechts 
(vak E) uitgezet. 

 
12. Binnen de vakken zijn de deelnemersplaatsen aaneengesloten uitgezet. De afstand tussen 

de steknummers bedraagt minimaal 10 meter, optimaal 15 meter en maximaal 20 meter. 
Een stek wordt aangegeven met een nummer dat correspondeert met het nummer op de in 
de ochtend (digitaal) ontvangen visplek (vak en nummer). Omwille van de evenredig 
verlote kop- en staartplaatsen en de plaatsen twee en voorlaatste, worden alle vakken uit 
elkaar gezet (minimaal 50m). 

 
13. De deelnemer is verplicht binnen een meter (links of rechts) van het steknummer plaats te 

nemen en recht vooruit te vissen. De overige ruimte mag wél gebruikt worden voor het 
optuigen, mits medevissers niet gehinderd worden. 

 
14. Een vis die tijdens het drillen in het vak van de directe buur belandt, telt mee wanneer 

deze uiteindelijk gevangen wordt. Echter, wanneer de lijn met de vis wordt gehaakt door 
de lijn van de buur, maar de lijnen bij binnen halen losraken van elkaar telt de vis mee. Is 

dit niet het geval, dan dient de vis direct terug in het water te worden gezet. Indien de 
deelnemer dit weigert en de vis toch in het leefnet plaatst, wordt bij de weging de grootste 
vis apart gewogen en wordt door de jury besloten of deze met het totaalgewicht meetelt. 

 

Materiaal en montage 
15. Tijdens de wedstrijd mag er met 1 hengel worden gevist (er mag ten alle tijden 1 hengel 

boven het water zijn, cuppen van voer geldt als een hengel), voorzien van een dobber en 1 
enkelvoudige haak. Een mini cupje op de top van de hengel is wel toegestaan. Hengels die 
zijn toegestaan in de Top Teamcompetitie Dobbervissen zijn: 

 - Vaste stok 
 - Matchhengel 
 - Bolognese hengel 
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16. De maximale hengellengte van de Top Teamcompetitie Dobbervissen is voor iedereen 13 

meter. 
 

17. Wanneer meer dan 10% van het dobbergewicht op de bodem ligt is sprake van zinkvissen en 
dit is verboden. Bij gebruik van een dobber van 2 gram mag er dus 0,2 gram van op de 
bodem liggen. Bij het gebruik van een dobber van 10 gram mag dat dus 1,0 gram zijn 
enzovoorts. In alle gevallen moet de dobber de daaronder bevestigde lijn(en) en belasting 

kunnen dragen. 
 

18. Het is verboden met 2 of meerdere haken te vissen, op straffe van een rode kaart.  
 
19. Wanneer een tweede vis met lijn en haak, gehaakt wordt tijdens het drillen, dienen beide 

vissen te worden teruggezet op straffe van een gele kaart. 
 

20. Het gebruik van vlonders is toegestaan, mits de voorkant hiervan bij aanvang van de 
wedstrijd de waterlijn niet bereikt en geen beschadiging aan de oever wordt aangebracht. 

 
21. Een vis dient te worden bijgezet in een leefnet, waarin de vis bewaard wordt tot aan de 

weging. Dit leefnet moet voldoen aan een aantal voorwaarden (op straffe van een gele 
kaart): 

- Een minimale diameter van 40cm bij een rond leefnet 

- Een minimale diagonaal van 50cm bij een rechthoekig leefnet 
- Een minimale lengte van 3,5 meter 
- Een maaswijdte van maximaal 6mm 

- Knooploos gemaakt 
- Van zacht materiaal gemaakt 
- Voorzien van voldoende hoepels om het leefnet uit te leggen 

 
22. Bij het gebruik van het leefnet dient… 

- een zo groot mogelijk gedeelte onder water te zijn 
- het leefnet bij voorkeur horizontaal uitgestrekt te zijn 
- het leefnet degelijk bevestigd en verankerd te zijn 
- het leefnet niet van binnenuit worden verzwaard 
- golfslag geen vat op het leefnet te hebben 

- het leefnet bij de weging voorzichtig leeg gemaakt te worden door bij voorkeur de 
voorlaatste hoepel door te halen, zodat de vis niet onnodig naar voren door het net 
hoeft te worden geschud. Zie de instructievideo hier. 

- er maximaal 20 kilo vis in gehouden te worden, bij overschrijding moet een tweede (of 
derde, etc.) leefnet worden bijgezet. Wanneer zich meer dan 20 kg in het leefnet 

bevindt, telt 20 kg mee voor het totaalgewicht 
- Wanneer niet wordt voldaan aan bovenstaande punten volgt een gele kaart 

 
23. Het gebruik van een baitdropper en fish-finder is verboden. 

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

is verboden. 
 

Aas en Voer 

25. Hoeveelheid grondvoer (nat, gezeefd en inclusief toegestane toevoegingen): max 20 liter 
voer en 2,5 liter aas: waarvan maximaal 0,5 liter wormen en 1 liter kleine muggenlarven  
Grote muggenlarven maximaal 50 gram alleen als haak-aas. Wanneer deze hoeveelheden 
worden overschreden volgt een gele kaart. 

 

https://www.facebook.com/wedstrijdvissennl/videos/285336039740674
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26. Aas dient te worden aangeboden voor controle in de officiële maatbakjes van 1; 0,75; 0,5; 

0,25 en 0,125 liter zoals voorgeschreven door de FIPS-ed. Zie hiervoor uitleg: in deze en 
deze video. Het voer dient te worden aangeboden in bakken met duidelijk zichtbare 
inhoudsverdeling. Knip- en mestpieren dienen gezamenlijk in één maatbakje te worden 
aangeboden. De haak-vers de vase dient apart in het officiële FIPS-ed. maatbakje 
aangeboden te worden. Alle andere grote vers de vase dient van de visplaats verwijderd te 
worden. Liquide additieven mogen apart worden aangeboden bij de aas en voercontrole tot 

een maximum van in totaal 100 ml. 
 

27. Het aas en voer dient te bestaan uit natuurlijke producten. Producten die van oorsprong uit 

metaal bestaan, zijn verboden.  
 
28. Gekleurde maden en lokvoeders waaraan kleurstoffen zijn toegevoegd, zijn verboden. 
 

29. Het is verboden om te vissen met: pellets, kunstaas, imitaties, kunstvliegen, viseitjes, 
levende of dode visjes, brood, deeg en samenstellingen van materialen (boilies bv).  

 
30. Het aas dient te worden aangeregen aan de haak. Versmelting met de haak is niet 

toegestaan. 
 
31. Na het 4de signaal is het verboden om zwaar bij te voeren, alleen licht bijvoeren is 

toegestaan. Dit kan op verschillende manieren: 
- Bijvoeren met de hand: zowel het pakken als het vastknijpen van het voer met één 

hand 
- Bijvoeren via cup: het pakken van het voer (of geplakte maden) met één hand waarna 

het balletje mag worden vastgeknepen met beide handen 
- Bijvoeren van geplakte maden via katapult: pakken met één hand waarna het balletje 

mag worden vastgeknepen met beide handen 
- Bijvoeren van voer via katapult: zowel het pakken als vastknijpen van het voer met 

één hand. 
 
32. Zonder tegenbericht (zie hiervoor richtlijnen) is het gebruik van de voerkatapult 

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. 
 
33. Sportvisserij Nederland kan op een bepaald parcours zo nodig wijzigingen doorvoeren in de 

richtlijnen met betrekking tot aas en voer en dit de deelnemers opleggen op straffe van 
een gele kaart. 

 

Controle en wegen 
34. In de vakken en op de deelnemersplaatsen mogen zich, tussen het 2de signaal en de 

weging van de vangst alleen deelnemers, coaches, juryleden, bondscoaches en de 
wedstrijdleiding begeven en eventueel personen die goedkeuring hebben verkregen van de 

wedstrijdleiding.  
 
35. Vijf minuten na het tweede signaal wordt gestart met de aas en voer controle, beginnend 

bij steknummer 1 in het vak. Aas en voer dient op dat moment gereed te staan en tijdens 
de controle mag geen aas en voer worden samengevoegd/gemengd. 

 
36. Voor het derde signaal dient het leefnet in het water te zijn aangebracht en tot het moment 

de controleur ter weging om het leefnet vraagt blijft het op die plek bevestigd zitten. 
Wanneer de vangst de 20kg per net dreigt te overschrijden moet een extra leefnet worden 
bijzet. Het bijzetten is toegestaan tijdens de wedstrijd.  

https://www.facebook.com/wedstrijdvissennl/videos/297447345415965/
https://www.facebook.com/wedstrijdvissennl/videos/515918319594157/
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37. Deelnemers dienen de vis zodanig te onthaken dat geen verminking ontstaat en de vis na 
weging onbeschadigd kan worden teruggezet. Ter weging aangeboden vis dient levend te 
zijn en bij overschrijding van 20 kilo per leefnet, geldt het maximum van 20 kilo. 

 
38. De steknummers 1 en 2 in ieder vak helpen de 2 aanspreekpunten (controleur en jurylid) 

met de weging. 

 
39. Weging van de vis geschiedt over maatse en niet door maat beschermde soorten (zie 

gezamenlijke lijst van Nederlandse viswateren en de meest recente aanvullingslijst). 

Barbeel, snoek en aal mag niet ter weging worden aangeboden net als vissoorten waar op 
dat moment een gesloten tijd voor geldt. 

 
40. Indien bij het wegen ondermaatse vis wordt aangetroffen, wordt 100 gram per 

aangetroffen ondermaatse vis in mindering gebracht, terwijl deze vissen niet mee worden 
gewogen. 

 
41. Indien gevangen vis niet kan worden gewogen dient deze te worden geteld totdat de 

gevangen vis gewogen kan worden (vanaf 10 gram). Bij 0 gram worden het aantal visjes 
genoteerd dat gevangen is.  

 

42. Deelnemers dienen de deelnemerskaart met uitslag te tekenen voor akkoord. 
 
43. Na tekenen is de officiële wedstrijd voor de betreffende deelnemer afgelopen.  

 

Klassering 
44. Er wordt een teamklassering én individuele klassering (zowel per dag als tussen-/eindstand 

over meerdere wedstrijden) opgemaakt tijdens de Top Teamcompetitie Dobbervissen. 
 
45. Alle deelnemers worden per vak geklasseerd volgens het door hen gevangen gewicht, 

waarbij degene met het meeste gewicht nummer 1 is enzovoorts. Indien blijkt dat 
meerdere deelnemers uit een vak hetzelfde gewicht hebben, ontvangen zij dezelfde 
klassering. Bij eenzelfde vangstgewicht krijgen de vissers het gemiddelde aantal punten 

tussen degene die boven en onder hen staan. Voorbeeld (twee vissers hetzelfde 
vangstgewicht): Visser 1 heeft 6 punten, Visser 2 heeft 7,5 punten, Visser 3 heeft 7,5 
punten en Visser 4 heeft 9 punten. Voorbeeld 2 (drie vissers hetzelfde vangstgewicht): 
Visser 1 heeft 5 punten, Visser 2 heeft 7 punten, Visser 3 heeft 7 punten, Visser 4 heeft 7 
punten en Visser 5 heeft 9 punten.  

 

46. Vissers die geen vis kunnen aanbieden tijdens de weging noemen we niet-vangers. Voor 
een niet-vanger wordt als volgt het puntenaantal berekend: een niet-vanger krijgt het 
gemiddeld aantal punten tussen het aantal vangers + 1, en het totaal aantal plaatsen 
binnen zijn/haar vak. Voorbeeld: in vak B zitten 22 vissers waarvan er 6 vis hebben 
gevangen. Het aantal punten voor de niet-vangers in vak B is (7 + 22) : 2 = 14,5 punt. 
Ander voorbeeld: in vak A zitten 16 stekken en op 13 stekken is vis gevangen. Het aantal 
punten voor de niet-vangers in vak A is (14 + 16) : 2 = 15 punten voor alle niet-vangers in 

vak A. Wanneer in een vak één persoon een niet-vanger is wordt gewoon doorgeteld. 
Oftewel: in vak C zitten 22 deelnemers waarvan er één een niet-vanger is. Alle 21 vangers 
worden gerangschikt van 1 tot 21 en de niet-vanger ontvangt 22 punten. 

 
47. Teamleden die reserve staan (of eventuele afwezigen) krijgen het hoogst aantal behaalde 

wedstrijdpunten plus 1 punt. 
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48. Wanneer een teamlid niet aan een wedstrijd kan deelnemen omdat zij door Sportvisserij 

Nederland worden uitgezonden naar een internationale wedstrijd, ontvangt hij/zij het 
gemiddelde van het aantal punten van de aanwezige leden van de Nationale Selectie in 
zijn/haar categorie. 

 
49. Individueel klassement: de vakpunten die in de afzonderlijke wedstrijden individueel zijn 

behaald worden bij elkaar opgeteld (5 van de 6 resultaten tellen, het slechtste resultaat 

vervalt; een wedstrijd waarbij door een sanctie extra strafpunten zijn toebedeeld vervalt 
nooit) en degene met het minst aantal punten wordt 1 enz. Bij gelijk aantal punten wordt 
op volgende wijze de winnaar bepaald: 

- Volgens het totale vangstgewicht 
- Volgens het hoogste vangstgewicht in één wedstrijd 

 
50. Teamklassement: 

 - De uitslag van een teamlid is het aantal vakpunten dat hij/zij behaalt. Voor een 
wedstrijduitslag worden de aantallen van de 5 teamleden bij elkaar opgeteld.  
Bijvoorbeeld: 1 – 1 – 2 – 5 – 13 = een totaal van 22 wedstrijdpunten 
- Het team met het minste aantal wedstrijdpunten eindigt als eerste. 
- Bij een gelijk aantal punten wordt op volgende wijze de winnaar bepaald: 

- Volgens het totale vangstgewicht van de 5 teamleden 
- Volgens het hoogste totale vangstgewicht per deelnemer per team 

- Volgens het tweede hoogste totale vangstgewicht 
- De teamuitslag over meerdere wedstrijden in de competitie wordt als volgt bepaald: 

     Wedstrijddag 1  Wedstrijddag 2  Totaal 
Team A  1 – 1 – 2 – 4 – 8  2 – 3 – 3 – 5 – 12  41 

Team B  2 – 3 – 3 – 5 – 9  1 – 2 – 7 – 9 – 13  54 
 

Prijzen 
51. Er wordt een eindklassering opgemaakt en overgegaan tot het uitreiken van de eindprijzen 

als tenminste 4 van de 6 wedstrijden zijn gevist. Als er om welke reden dan ook minder 

wedstrijden zijn gevist, dan worden geen eindprijzen uitgekeerd. De rangorde zoals die 

staat na de laatste wedstrijd, wordt i.o.m. Sportvisserij Nederland gebruikt voor de 

internationale afvaardiging naar het WK Teams en een ev. andere internationale wedstrijd 

(indien deze wedstrijden wel doorgang vinden). 

 

52. Voor de eerste 5 teams van de eindklassering wordt een prijzentafel beschikbaar gesteld 

waarbij de nummer 1 het eerste kiesrecht heeft, de nummer 2 het tweede kiesrecht, enz.  

53. Teams eindprijzen (na 6 wedstrijden): 
1. afvaardiging naar het WK Teams met een budget van €5000 

 2. afvaardiging naar een internationale wedstrijd met een budget van €3000 
 3. €2000 
 4. €1500 
 5. €1000 
 
 Teams dagprijzen (per wedstrijd): 

1. €250 

2. €200 
3. €150 
 

54. Daarnaast is er voor de Top 3 van het teamklassement een medaille (goud, zilver en brons) 
per teamlid (maximaal acht medailles per team) en een beker voor het team. Het winnende 
team mag zich een jaar lang Nederlands Kampioen Dobbervissen Teams noemen en 

wordt feestelijk gehuldigd op het Sportvisserij Nederland Topsportgala. 
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55. Voor de individuele einduitslag (en dus het Nederlands Kampioenschap) ontvangt de Top 3 
een medaille (goud, zilver en brons) en een zilveren schaal. De winnaar mag zich een jaar 
lang Nederlands Kampioen Dobbervissen noemen en wordt feestelijk gehuldigd op het 
Sportvisserij Nederland Topsportgala.  

 
56. Er vinden gedurende te Top Teamcompetitie Dobbervissen geen prijsuitreikingen plaats. 

Aan het eind van het seizoen wordt het ‘Sportvisserij Nederland Topsportgala’ gehouden 
waarvoor iedere deelnemer is uitgenodigd. Hier worden de winnaars gehuldigd en de 
prijzen verdeeld. 

 - Deelnemers maximaal 18 op 31 december 2021: +2 introducees 
 - Deelnemers minimaal 19 op 31 december 2021: +1 introduce 

 

Algemeen 

Organisatie 
57. Sportvisserij Nederland organiseert de Top Teamcompetitie Dobbervissen voor teams 

bestaande uit minimaal 5 en maximaal 8 VISpashouders (ongeacht van welke 
hengelsportvereniging zij lid zijn). 
 

58. De 5-8 namen van de Vispashouders worden voor de aangegeven deadline aangemeld via 
het inschrijfformulier en gedurende de competitie kunnen geen wijzigingen worden 

aangebracht in de teamsamenstelling. 
 

59.  De Top Teamcompetitie Dobbervissen bestaat uit 6 wedstrijden (verdeeld over 3 
weekenden) waarbij in 5 vakken wordt gevist. Per wedstrijd vissen 5 teamleden (de rest is 
reserve). 
 

60. Tot het versturen van de digitale stek- en vakverdeling (een uur voor de 
wedstrijdvoorbereiding start op de wedstrijddag) kan bij Sportvisserij Nederland/de 
wedstrijdleider worden aangegeven of een teamlid wordt gewisseld voor een reserve. 
 

61.  Sportvisserij Nederland gaat bij de loting uit van de eerste 5 namen die zijn genoemd bij de 
inschrijving voor wat betreft de basisopstelling. 
 

62. Voor 2021 geldt een open inschrijving. Wanneer zich veel teams inschrijven behoud 
Sportvisserij Nederland het recht om, na overleg met de ingeschreven teams, de competitie 

op te delen in een A en B divisie.  

 

63. Alle deelnemers van de Top Teamcompetitie Dobbervissen conformeren zich bij inschrijving 
aan het wedstrijdreglement, het privacy statement van Sportvisserij Nederland en geven 
toestemming voor publicatie van de uitslag, inclusief eventueel toegekende 

waarschuwingen of sancties en eventuele publicatie van foto’s gemaakt in het kader van 
deze wedstrijd. Sportvisserij Nederland draagt zorg voor het tijdig kenbaar maken van het 
wedstrijdreglement, tezamen met informatie over de wedstrijddata en wedstrijdplaatsen. 

 

Gedragscode 
64. Deelnemers dienen de vis zodanig te onthaken dat geen verminking ontstaat en de vis 

daarna onbeschadigd in het leefnet kan worden gedaan.  
 

65. Opzettelijke verminking of onjuiste behandeling van gevangen vissen zal leiden tot 
diskwalificatie. 
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66. Ter weging aangeboden vis dient levend te zijn. Indien dode vis ter weging wordt 

aangeboden volgt een gele kaart. 
 

Loting 
67. De loting van de steknummers vindt plaats op het kantoor van Sportvisserij Nederland met 

een digitaal loting- en uitslagprogramma waarbij kop- en staartplaatsen alsook de 2de en 
voorlaatste plek evenredig, worden verdeeld over de deelnemende teams. 

 

68. De trekking van de lotingsenveloppen zal voor de start van de competitie op kantoor 
worden gedaan, worden gefilmd en op Facebook wordt gepresenteerd. Sportvisserij 
Nederland zorgt ten alle tijden voor een transparante selectie van de lotingsenvelop. De 
gelote steknummers worden een uur voor het eerste signaal naar de teamcaptains 
gestuurd. Zie de richtlijnen. 

 

Publicaties 
69. Op de eerste werkdag na een wedstrijdweekend worden voor 17:00 uur de officiële 

uitslagen met eventuele toegekende waarschuwingen en sancties en eventuele tussenstand 
gepubliceerd op de website van Sportvisserij Nederland. (www.sportvisserijnederland.nl). 

 
70. Aan het eind van iedere wedstrijddag (na het cow-jury overleg) wordt een lijst met 

vangsten per vak gepubliceerd op de Facebookpagina voor wedstrijden van Sportvisserij 

Nederland (www.facebook.com/wedstrijdvissennl) 

 

Inschrijven 

Algemeen 
71. Inschrijving voor de Top Teamcompetitie Dobbervissen kan door middel van het digitale 

inschrijfformulier op de website van Sportvisserij Nederland vóór de gepubliceerde 
deadline. Eventueel kan er ook een papieren inschrijfformulier worden opgevraagd bij 
Sportvisserij Nederland. 
 

72. Ieder teamlid (en dus deelnemer aan de Top Teamcompetitie Dobbervissen) dient in het 
bezit te zijn van een door Sportvisserij Nederland verstrekte (geldige) en op naam gestelde 
VISpas én een officieel identiteitsbewijs (paspoort, ID-kaart of rijbewijs).  
 

73. Het inschrijfgeld voor het hele team wordt door Sportvisserij Nederland vastgesteld. Het 

verschuldigde bedrag (1 bedrag voor het hele team) moet door Sportvisserij Nederland via 
een eenmalige machtiging, middels automatische incasso voorafgaand aan de eerste 
wedstrijd kunnen worden afgeschreven. 
 

74. Voor ingeschreven teams (na de inschrijfdeadline), die om welke reden dan ook zich 

terugtrekken of op de wedstrijddag(en) niet verschijnen, is het inschrijfgeld onverminderd 
verschuldigd. 
 

75. Deelnemende teams worden middels hun teamcaptain tijdig voor de wedstrijden door 
Sportvisserij Nederland op de hoogte gebracht van de benodigde informatie 

(wedstrijdreglement, algemene voorwaarden en richtlijnen). 

 

http://www.sportvisserijnederland.nl/
http://www.facebook.com/wedstrijdvissennl
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Teamsamenstelling 
76. Een team is toegankelijk voor iedereen (mannen en vrouwen van alle leeftijden (dus ook 

jeugd) en mag naar eigen inzicht worden samengesteld. Voorbeeld: een team kan bestaan 
uit twee dames van 16 en 32 en drie heren van 17, 45 en 62. 
 

77.  Per team wordt 1 teamcaptain aangewezen die als aanspreekpunt voor het team geldt en 

waar Sportvisserij Nederland mee communiceert. 
 

78. 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. Er mag 

internationaal gezien maar voor één land worden uitgekomen. 

 

Wedstrijdleider, Jury, Controleur en Teamcaptain 

 

De wedstrijdleider en haar rol 
79. Namens Sportvisserij Nederland is er iedere wedstrijd 1 wedstrijdleider aanwezig voor het 

organiseren, aansturen en leiden van de wedstrijd. 
 

80. Alle aanwezige COW-leden tijdens de wedstrijd vormen de jury en zijn tijdens de wedstrijd 

jurylid. De wedstrijdleider kan tot de jury behoren om het aantal juryleden oneven te 

maken. 

81. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de wedstrijdleider in overleg met 

de jury van de betreffende wedstrijd. 
 

De jury en haar rol 
82. Tijdens iedere wedstrijd is er een jury, die -indien mogelijk- uit een oneven aantal 

personen bestaat, aanwezig. 
 

83. De jury moet de regels in het wedstrijdreglement, opgesteld door Sportvisserij Nederland, 
toepassen en ervoor zorgdragen dat deze door alle deelnemers worden nageleefd. 

 
84. De jury heeft de taak om bij geschillen een beslissing te nemen over het handhaven van de 

regels. Het gaat hierbij om het uitreiken van gele en/of rode kaarten. 
 

85. De jury heeft de taak om erop toe te zien dat de controleurs de wedstrijdregels en speciale 
richtlijnen toepassen. 

 
86. De jury controleert de uitslagen welke door de wedstrijdorganisatie zijn opgemaakt. 
 
87. In geval van problemen onderzoekt en neemt de jury beslissingen zelfs als vervanging van 

een controleur noodzakelijk is om de integriteit van de competitie te garanderen. 
 
88. De jury heeft als taak het controleren en keuren van de controlematerialen. 

 

De controleur en haar rol 
89. In geval van een geschil neemt de controleur contact op met het jurylid. Komen het jurylid 

en contoleur er samen met de visser niet uit of indien het geschil zou kunnen of moeten 
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leiden tot een gele of rode kaart, dient dit eerst te worden voorgelegd aan de voltallige Jury 

van de wedstrijd. 
 
90. De controleur dient erop toe te zien dat de wedstrijdregels en speciale richtlijnen worden 

toegepast door de deelnemers. 
 
91. De controleur is, samen met het jurylid verantwoordelijk voor een correcte weging van de 

gevangen vis en zorgt voor een correct ondertekende wedstrijdkaart door de deelnemer. 
 
92. In geval van protest wordt alleen de wedstrijdkaart van de organisator in aanmerking 

genomen. 

 

De teamcaptain en haar rol 
93. Ieder team moet bij inschrijving een teamcaptain opgeven (mag een deelnemer zijn). 

 
94. De teamcaptain is de contactpersoon waarmee Sportvisserij Nederland communiceert. 
 
95. De teamcaptain vertegenwoordigt zijn team tijdens de captainsmeeting. 

 
96. De teamcaptain mag conform art.  60, bij Sportvisserij Nederland / de wedstrijdleider 

aangegeven of een teamlid wordt gewisseld voor een reserve. 
 
97. 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. 

 
98. De teamcaptain is bevoegd om na de wedstrijd een protest in te dienen bij Sportvisserij 

Nederland. 

 

Sancties en protest 

Algemeen 
99. 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. 

 

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

misdragingen van deelnemers, worden door de jury genoteerd op de wedstrijdkaart en 
kunnen worden bestraft met het uitreiken van een waarschuwing (heeft geen directe 
consequenties), gele of rode kaart.  

 
101. Sanctie 1: een gele kaart wordt per deelnemer uitgereikt (en dus niet per team) 
 - De eerste gele kaart heeft als gevolg dat de deelnemer +2 punten krijgt bij zijn behaalde 

punten. 
 - Twee gele kaarten in twee verschillende wedstrijden levert in beide wedstrijden +2 

punten op voor de deelnemer. Verder geen gevolgen. 
 - Een derde gele kaart (tijdens drie verschillende wedstrijden) is gelijk aan een rode kaart 

(zie Sanctie 2). 
 - Een tweede gele kaart in dezelfde wedstrijd is gelijk aan een rode kaart (zie Sanctie 2). 
 

102. Sanctie 2: een rode kaart wordt per deelnemer uitgereikt (en dus niet per team)  
 - Kan worden gegeven bij grove overtredingen die de uitslag van de wedstrijd beïnvloeden 

of bij het gebruik van geweld (verbaal of non-verbaal). 
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 - De sanctie is hoogste vakpunten +10. De jury bepaalt voorts of de deelnemer 

gediskwalificeerd wordt. De deelnemer wordt uit de individuele tussenstand en uitslag 
geschrapt en het team waarin deze deelnemer zit, krijgt de betreffende wedstrijd en 
eventueel resterende wedstrijden (mits geen reserve kan worden ingezet) het hoogst 
aantal vakpunten +10. 

 
103. Voor een overzicht van de artikelen uit dit reglement met de bijbehorende sanctie wordt 

verwezen naar de bijlage van dit reglement.  
 
104. Alvorens een gele of rode kaart wordt uitgereikt, wordt eerst de voltallige jury 

geraadpleegd en er vindt hoor en wederhoor met de deelnemer plaats. Wanneer de jury 
het unaniem eens is met het uitreiken van de sanctie, wordt deze de maandag na de 
wedstrijd schriftelijk aan de deelnemer gestuurd. 

 

105. Een deelnemer en/of team dat met een gegronde reden – ter beoordeling van de jury – 
voortijdig de wedstrijd verlaat en zich afgemeld heeft, zal in de gelegenheid worden gesteld 
om zijn/haar/hun vangst(en) te laten wegen. 

 
106. Een deelnemer die zonder een gegronde reden of zonder afmelding niet komt opdagen of 

voortijdig de wedstrijd verlaat, krijgt een rode kaart. 
 

107. Na de wedstrijd mogen restanten voer/aas, evenals ander afval, niet in het water worden 
gegooid of langs het parcours worden achtergelaten.  

 
108. Iedere poging tot bedrog of misleiding (ook wanneer dit achteraf is geconstateerd) evenals 

onsportief of aanstootgevend gedrag tijdens de gehele wedstrijddag, kan tot diskwalificatie 
(rode kaart) door de jury leiden. 

 

109. Deelnemers die een kaart/diskwalificatie hebben ontvangen, hebben vijf dagen om 
schriftelijk protest aan te tekenen gericht aan de secretaris en commissaris wedstrijden van 
het bestuur van Sportvisserij Nederland. Het besluit van de secretaris en commissaris 
wedstrijden (namens het bestuur van het bestuur van Sportvisserij Nederland) wordt 

binnen 10 werkdagen kenbaar gemaakt en is bindend. 
 

110. 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 
 
111. Sportvisserij Nederland bepaalt of, waar en wanneer aan (officiële) internationale 

wedstrijden en/of kampioenschappen wordt deelgenomen. 
 
112. Nationale Selecties. 

 A. Senioren 
 B. Junioren: 
   U15  
   U20  
   U25  
 C. Dames 
 D. Masters 

 
 
113. Nationale Selecties: 
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a. Alle deelnemers uit de Top Teamcompetitie Dobbervissen zitten in de Nationale 

Selectie 
b. Alle deelnemers uit de Top Teamcompetitie Dobbervissen Dames + U20 zitten in de 

Nationale Selectie 
c. De nummers 1 t/m 10 van de Finale Open Nationaal Kampioenschap (uit de 

categorieën genoemd in artikel 113) zitten ook in de Nationale Selectie (waarbij 
niet wordt doorgeteld). 

 
114. De bondscoaches zoetwatervissen stellen de Nederlandse teams samen die door 

Sportvisserij Nederland worden afgevaardigd naar de internationale kampioenschappen en 

wedstrijden. Bondscoaches kiezen de teams uit de Nationale Selecties van de betreffende 
disciplines. De bondscoaches behouden het recht om te allen tijde een teamlid te 
vervangen. 
 

115. Bondscoaches van Sportvisserij Nederland mogen gedurende de wedstrijd in het vak 
komen en eventueel aanwijzingen geven aan de deelnemers. 
 

Overig 
116. Onkosten van deelnemers tijdens de Top Teamcompetitie Dobbervissen worden door 

Sportvisserij Nederland niet vergoed. 
 
117. 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.  
 
118. 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. 

 
119. Iedere deelnemer, wedstrijdleider, controleur en jurylid wordt geacht de algemene 

voorwaarden en reglementen te kennen en stipt na te leven. Deelnemen betekent 
instemmen. 

 
120. Voor deelnemers aan de wedstrijden van de Top Teamcompetitie Dobbervissen gelden alle 

gangbare wettelijke regelingen, tenzij hierop door Sportvisserij Nederland een ontheffing is 

verkregen die vooraf is gecommuniceerd. 
 
121. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslissen de wedstrijdleider en jury van 

de betreffende wedstrijd.  
 
122. 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.  

 

123. Wanneer een beslissing op grond van het voorgaande artikel tot gevolg heeft dat een 

besluit nietig is of wordt vernietigd, kan hieraan door de deelnemer geen recht op 

schadeloosstelling worden ontleend, terwijl evenmin aanspraak kan worden gemaakt op 

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

 

https://www.isr.nl/

