
WEDSTRIJDREGLEMENT FINALE OPEN NEDERLANDS KAMPIOENSCHAP 

VIJVERVISSEN 2022 

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 deelnemers ontvangen deze. Kijk ook goed naar de laatste richtlijnen

van iedere wedstrijd op de website van Sportvisserij Nederland

Deelname 

2. Deelnemers dienen in het bezit te zijn van een op hun naam gestelde geldige

(Jeugd)VISpas uitgegeven door Sportvisserij Nederland.

3. Men dient zich te selecteren tijdens een door de federaties georganiseerde

voorronde.

4. Deelname aan de finale is gratis.

Viswater 

5. Snake Lake – De Berenkuil.

Wedstrijdregels 

6. De wedstrijd heeft een tijdsduur van vijf 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 minimaal 50% van de wedstrijdduur is gevist, is de wedstrijd geldig.

Bij geringere duur wordt de wedstrijd afgelast.

7. Loting: 08:30 uur.

8. Er wordt gevist van 10:00 uur tot 15:00 uur.

9. Vis die gehaakt is tijdens het eindsignaal mag nog gevangen worden en telt mee.

10. Er mag worden gevist met één vaste hengel, voorzien van dobber, elastiekmontage

en één weerhaakloze haak. De maximale hengellengte bedraagt 13,0 m. Afstand

tussen hengeltop en dobber maximaal 2 m.

11. Zinkvissen is verboden.

12. Alle gehaakte vissen dienen te worden geschept en met het schepnet in het leefnet te

worden geplaatst.

13. Bij het eventuele cuppen mag slechts één hengel zich boven het water bevinden.

14. Er mag uitsluitend met weerhaakloze haken gevist worden. Maximale haakgrootte is

10. Gevlochten lijn verboden.

15. Het gebruik van een katapult is toegestaan.

16. Alle vormen van kunstaas zijn verboden. Ook het gebruik van vleesproducten en vers

de vase is verboden. Gebruik van boterzuur is niet toegestaan.

17. Alleen pellets van de Berenkuil mogen worden gebruikt als voerpellets. Deze pellets

zijn verkrijgbaar uit de automaat in de Lodge.

18. Grondvoer is alleen toegestaan om te “cuppen”.

19. Droog je schep- en leefnet voor aanvang van de wedstrijd. Leg het tijdens het

opbouwen van je materiaal achter je te drogen (dit om verspreiding van het KHVvirus

te voorkomen). Een kwartier voor aanvang van de wedstrijd plaats je minimaal twee

leefnetten in het water

20. Alle fijnmazige schep- en leefnetten zijn toegestaan.

21. Het leefnet dient tot aan het moment van de weging in het water te blijven. De limiet

per leefnet bedraagt maximaal 25 kg, indien nodig kan tijdens de wedstrijd een

leefnet worden bijgeplaatst. Wordt meer dan 25 kg in een leefnet aangetroffen, dan

geldt het maximum van 25 kg. Bij meer dan 30 kg in een net telt 0 kg. Nadat de



vangst van een deelnemer is gewogen dient de vis weer voorzichtig in het water te 

worden geplaatst.   

22.Een deelnemer is verplicht de 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 het leefnet uit het water verwijdert voordat tot de weging wordt 

opgeroepen, wordt gediskwalificeerd.

23. 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. Overtreding van dit artikel kan tot 
diskwalificatie leiden.

24. Lood hoort niet thuis in het (water)milieu. De organisatie raadt dan ook aan om in 
plaats van met lood met alternatieven hiervoor te vissen.

25. Laat geen afval achter. 

Klassering 

26. De uitslag wordt opgemaakt op basis van het hoogste gewicht per sector (indien er in

sectoren wordt gevist).

Overig 

27. Iedere deelnemer wordt geacht het wedstrijdreglement te kennen en stipt na te leven.

Deelnemen betekent instemmen met het reglement.

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


