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Deelname  

1. Deelnemers dienen in het bezit te zijn van een op hun naam gestelde en van een 
verenigingsnaam voorziene, geldige (JEUGD)VISPAS, uitgegeven door Sportvisserij 
Nederland. 

2. Clubteams bestaan uit vijf vissers die lid zijn van de vereniging waarvoor zij uitkomen. 
Daarboven mag één reserve worden opgegeven. Voor de reserve is geen 
inschrijfgeld verschuldigd. 

3. Minimumleeftijd voor deelname is 9 jaar op 31 december van het jaar voorafgaande 
aan het Kampioenschap. Het team van vijf vissers kan zowel uit 5 junioren als uit 5 
senioren bestaan, of een combinatie daarvan.  

4. Inschrijving voor het Federatiekampioenschap Clubs vindt plaats bij Sportvisserij 
MidWest Nederland. Per vereniging kunnen drie teams worden ingeschreven. Indien 
er teveel inschrijvingen zijn worden teams geaccepteerd op volgorde van 
binnenkomst. Bij inschrijving dient een teamcaptain te worden aangemerkt die vooraf, 
tijdens en na de wedstrijd als zodanig optreedt. 

 
Wedstrijdregels  

5. Het wedstrijdwater en het inschrijfgeld worden door Sportvisserij MidWest Nederland 
vastgesteld. 

6. Er kunnen aanvullende regels voor het betreffende wedstrijdwater (bijvoorbeeld over 
de toegestane hoeveelheid voer) gesteld worden.  

7. De wedstrijd heeft een tijdsduur van vier uur aaneengesloten. Sportvisserij MidWest 
Nederland heeft het recht de wedstrijd bij slechte weersomstandigheden (onweer 
e.d.) of bepaalde calamiteiten (ongevallen, demonstratie e.d.) stil te leggen en na 
enige tijd te hervatten. Indien minimaal 50% van de wedstrijdduur is gevist, is de 
wedstrijd geldig. Bij geringere duur wordt overgevist.  

8. Er worden vijf vakken, A B C D E, uitgezet. In elk vak vist een teamlid.  
9. Er mag worden gevist met één hengel. De hengelkeuze is vrij.  
10. Ten aanzien van aas en voer is het voorhanden hebben en/of gebruik van gekleurde 

maden en lokvoeders waaraan (schadelijke) kleurstoffen zijn toegevoegd, niet 
toegestaan. Er kunnen plaatselijk beperkingen opgelegd worden aan de hoeveelheid 
lokvoer. Kunstaas, kunstvliegen, levende of dode vis en viseitjes zijn verboden.  

11. Loting van de plaatsnummers vindt plaats op de ochtend van de wedstrijd. 
12. Uitsluitend bij aanvang mag er zwaar gevoerd worden. Licht bijvoeren tijdens de 

wedstrijd is wel toegestaan. Voeren met een voercup op de vaste hengel en vissen 
tegelijk is toegestaan.  

13. Elke gevangen meetellende vis (zie art 16) moet door de deelnemer in een leefnet 
worden bewaard.  

14. Het leefnet dient tot aan het moment van de weging in het water te blijven. De limiet 
per leefnet bedraagt maximaal 20 kg, indien nodig kan 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. Nadat de vangst van een deelnemer is gewogen 
dient de vis weer voorzichtig in het water te worden geplaatst.  

15. Een deelnemer is verplicht zijn vangst te laten wegen, te laten noteren op de 
wedstrijdkaart en deze voor akkoord te ondertekenen. Een deelnemer die voortijdig 
de wedstrijd verlaat en/of zijn leefnet uit het water verwijdert voordat tot de weging 
wordt opgeroepen, wordt gediskwalificeerd. De gediskwalificeerde visser levert het 
team 50 punten op. 

16. De deelnemer dient de gevangen vis zodanig te onthaken en te behandelen, dat 
geen verminking ontstaat en de vis onbeschadigd kan worden teruggezet. De ter 
weging aangeboden vis dient in levende staat te verkeren.  
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17. Wegen van de vis geschiedt over maatse en niet door maat beschermde soorten. 
Barbeel, snoek en aal mogen niet in het leefnet worden bewaard. Wordt nochtans 
barbeel, snoek of aal aangetroffen, dan volgt diskwalificatie. Indien bij het wegen 
ondermaatse vis wordt aangetroffen, wordt 100 gram in mindering gebracht per 
aangetroffen ondermaatse vis, terwijl deze vissen niet voor weging in aanmerking 
komen. Het in bezit hebben en ter weging aanbieden van beschermde vissoorten 
en/of barbeel en 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 diskwalificatie.  

 
Klassering  

18. Op grond van het behaalde vangstgewicht wordt per vak een klassering opgemaakt. 
De deelnemer die het hoogste vangstgewicht heeft behaald krijgt het hoogste aantal 
klassementspunten. De klassementspunten van een Junior (jonger dan 22 jaar op 31 
december van het jaar voorafgaande aan het Kampioenschap) worden verdubbeld. 

19. Indien meer deelnemers hetzelfde vangstgewicht hebben, verkrijgen zij dezelfde 
klassementspunten in het vak. Vervolgens wordt doorgeteld (bijv. 2 x 9, volgende 7 
punten). Niet verschenen deelnemers, gediskwalificeerde deelnemers evenals 
deelnemers die geen vangstpunten hebben behaald, ontvangen één 
klassementspunt minder dan de laatste visser met vis. De club met het hoogste 
aantal klassementspunten is Federatiekampioen Clubs Sportvisserij MidWest 
Nederland. 

20. Indien clubs met gelijke klassementspunten eindigen, dient op onderstaande wijze de 
juiste rangvolgorde te worden vastgesteld.  

a. Volgens het totale vangstgewicht van de vijf clubleden;  
b. Volgens het hoogste vangstgewicht per deelnemer per club;  
c. Volgens het tweede hoogste vangstgewicht;  

 
Overig  

21. Iedere deelnemer wordt geacht het wedstrijdreglement te kennen en stipt na te leven. 
Deelnemen betekent instemmen met het reglement.  

22. Op dit wedstrijdreglement zijn mede van toepassing de bij of krachtens de 
Visserijwet, het Reglement voor de Binnenvisserij en het Reglement Minimummaten 
en Gesloten Tijden vastgestelde regels.  

23. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist Sportvisserij MidWest 
Nederland.  

 


