Bijlage 1:
Werkafspraken gebruik Veldformulier Controle Visdocumenten
Veldformulier Controle Visdocumenten
Voorwaarde en daarmee de kracht van het Registratiesysteem voor Controleurs Sportvisserij is dat
de controlegegevens door alle controleurs op gelijke wijze (uniform) en correct worden genoteerd
op de Veldformulieren Controle Visdocumenten.
TIP: voer de controlegegevens direct in na een controle

Veldformulier Controle Visdocumenten

Controleresultaat
AANTALgecontroleerde sportvissers en GEEN overtredingen

Per viswater of per traject van een viswater dat u controleert geeft u in het veldblok
Aantal gecontroleerde sportvissers aan het aantal sportvissers dat is gecontroleerd.
In het veldblok Geen overtredingen noteert u het aantal sportvissers die alles op orde
hebben. (gn overtredingen)
Voorbeeld:
U hebt op een viswater 12 sportvissers gecontroleerd. Bij 10 sportvissers is geen
overtreding geconstateerd. Bij twee sportvissers (A+B) zijn overtredingen geconstateerd.
Notatie:

Aantal gecontroleerde sportvissers = 12,
Geen overtredingen = 10

Note: Als bij een controle op een locatie geen sportvissers zijn aangetroffen, is dat belangrijke
informatie voor het controleteam en voor uw vereniging of federatie. Er kunnen bijvoorbeeld
redenen zijn waarom uw leden niet op dit viswater (willen)vissen. Belangrijk is dat
controleresultaat wordt geregistreerd. In de veldblokken Aantal gecontroleerd sportvissers en
Geen overtredingen wordt dat aangegeven met het cijfer “0”.

Soorten overtredingen
Er is een selectie gemaakt van 10 soorten overtredingen, met een toelichting welke overtredingen
hieronder vallen.
Indien per gecontroleerde sportvisser meerdere overtredingen zijn geconstateerd, kunnen deze in
betreffend vakje(s) achter Aantal worden aangegeven (meerdere keuzes mogelijk).

Voorbeeld

Sportvisser A kan geen VISpas tonen: u vult bij overtreding “geen schriftelijke
toestemming (VISpas) in bezit” in het vakje naast Aantal een “1”.
Sportvissers B heeft wel een VISpas, maar geen derde hengeltoestemming en vist met
levend aas: u vult bij overtreding “Vissen met meer hengels dan toegestaan” in het
vakje naast Aantal een “1”, en bij overtreding “vissen met levend aas” in het vak
naast Aantal een “1”

Toelichting soorten overtreding
1. Geen juiste schriftelijke toestemming (VISpas, Dag-week-jeugdvergunning) in bezit, d.w.z.:



Niet kunnen tonen van een geldige (kleine)VISpas en/of Lijsten van viswateren
Niet kunnen tonen van de juiste schriftelijke toestemming als VISpas, Dag-weekJeugdvergunning
2. Vissen zonder nachtvistoestemming


Niet in het bezit van een Landelijke Nachtvistoestemming of andere nachtvistoestemming
voor betreffend water in de periode van twee uur na zonsondergang en een uur voor
zonsopgang
3. Vissen met meer hengels dan toegestaan, d.w.z.:



Vissen met drie hengels zonder derde (Landelijke) hengeltoestemming voor dat viswater
Vissen met twee hengels, waarvan slechts een is toegestaan

4. Uitoefenen rallyvisserij


Uitoefenen rally- estafettevisserij, of elk andere vorm van visserij waarbij de gevangen
vissen worden meegenomen ter bepaling van de uitslag
5. Achterlaten vismateriaal en ander afval

Bij het verlaten van de visplaats dient deze schoon te zijn
6. Maken kampvuur of barbecueën
7. Weigering medewerking te verlenen
8. In bezit/meenemen te veel/niet toegestane vis, d.w.z.:

Vissoorten met minimummaat- of met een gesloten tijd

Vissoorten genoemd in de Flora & Faunawet

Meer vissen in bezit/meenemen dan toegestaan als genoemd in de voorwaarden
9. Gesloten tijd aassoorten, d.w.z.:


Vissen met aas genoemd in de gesloten tijd van aassoorten



Vissen met aassoorten niet toegestaan in de voorwaarden (VISpas, Kleine VISpas, Dagweekvergunning, Jeugdvispas)

10.Vissen met levend aas

Vissen met levende gewervelde dieren
11. Overige overtredingen, nl:…………………………………………………………..


Alle mogelijke overtredingen die niet zijn genoemd in deze lijst van overtredingen die
gelden voor betreffend viswater
Controle uitgevoerd met:
In dit veld wordt aangegeven met wie u de controle heeft uitgevoerd. U kunt de naam van uw
medecontroleur vermelden in het veld opmerkingen
Indien controles zijn uitgevoerd met een medecontroleur sportvisserij, dan hoeft maar één
controleur de gegevens te noteren op het Veldformulier en/of in te voeren in het
Registratiesysteem!
Opmerkingen
Toelichting over overtredingen, ondernomen acties of aanbevelingen voor toekomstige controle of
voorlichtingsactiviteiten kunnen kan worden aangegeven in het veld “opmerkingen over
controle/acties/aanbevelingen”.

Invoeren van veldgegevens in het Registratiesysteem voor controleurs Sportvisserij
Een uitgebreide instructie over het gebruik van het RCS, het correct invoeren van veldgegevens,
muteren van gegevens en het maken van overzichten treft u aan in de Handleiding gebruik RCS.
Updates van het registratiesysteem worden bij het inloggen kenbaar gemaakt.
Deze handleiding is tevens te downloaden van de website www.controlesportvisserij.nl of

http://www.sportvisserijnederland.nl/verenigingsservice/controle/?page=downloads

