
 

 

Wedstrijdvoorschriften 

Noord-Oostelijk Kampioenschap 2018 

 

1. Deelnemers dienen in het bezit te zijn van een op hun naam gestelde geldige VISPAS. De 
vereniging moet aangesloten zijn bij de Hengelsportfederatie Groningen Drenthe, 
Sportvisserij Fryslân of Sportvisserij Oost Nederland. De minimumleeftijd voor deelname is 
14 jaar. De peildatum is 31 december 2017.  

 
2. Het inimum aantal deelnemers is gesteld op 50 personen (totaal van drie federaties). Bij 

minder deelnemers gaat de wedstrijd niet door.  
 

3. De wedstrijd heeft een tijdsduur van vier uur aaneengesloten. De wedstrijdleiding 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 dan 
minimaal 50% van de wedstrijdduur is gevist, is de wedstrijd geldig. Bij geringere duur wordt 
de wedstrijd overgevist.  

 

Reglement    Noord-Oostelijk Kampioenschap 2018    

 

1. Hengelkeuze is vrij. Er is een deel dobber dragend en een deel vrije hengel. Bij opgave dient 
te worden aangegeven of men in het dobberdragend deel of in het vrije deel wil vissen. 
Afhankelijk van het aantal deelnemers wordt bepaald hoeveel vakken dobberdragend zijn en 
hoeveel vakken vrije hengel.  

 
2. Aas en voer vrij m.u.v. kunstaas. Ten aanzien van het aas en voer is het voorhanden hebben 

en/of gebruik maken van gekleurde maden en lokvoeders waaraan (schadelijke) stoffen zijn 
toegevoegd, niet toegestaan                   

 
3. Zodra de deelnemer in het bezit is van zijn/haar deelnemerskaart, mag hij/zij zich naar zijn 

visplaats begeven en met de opbouw beginnen. De vlonder mag niet meer dan 1 meter links 
en of rechts van het steknummer geplaatst worden.  

 
4. Om 09:50 uur wordt het eerste signaal gegeven voor zwaar voeren en om 10;00 uur het 

tweede signaal einde zwaar voeren en begin van de wedstrijd. Om 14:00 uur het derde 
signaal einde wedstrijd. Alleen de vis die zich bij het derde signaal buiten het water bevindt 
telt mee.  

 



5. Elke gevangen meetellende vis moet door de deelnemer in een ruim leefnet worden 
bewaard, de limiet bedraagt 20 kg per leefnet.   

 
6. Wegen van de vis geschiedt over maatse (zie gezamenlijke lijst van Viswateren en de laatste 

Aanvullingslijst) en niet door maat beschermde soorten. Baars, ook ondermaatse baars, 
wordt niet gewogen en dient gelijk terug gezet te worden (deze mogen niet in het leefnet 
worden bewaard)     

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

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

 
8. 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.  

 
9. Er mag zich maar één lijn in het water bevinden. Tijdens het cuppen met de vaste hengel mag 

er geen lijn in het water bevinden. Het gebruik van de minicup op de hengel is wel 
toegestaan.  

 
10. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de jury.  
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