
WEDSTRIJDREGLEMENT LK DOBBERVISSEN 2022 

VERSIE 23 DECEMBER 2021 

1 

 

 

 

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. 

2. Deelnemers dienen in het bezit te zijn van een op hun naam gestelde en van het logo en/of 
de naam van de vereniging waarvoor zij deelnemen voorziene, geldige VISPAS uitgegeven 
door Sportvisserij Nederland én een officieel identiteitsbewijs (paspoort, ID-kaart of 
rijbewijs). 

 
3. VISpashouders van alle leeftijden en nationaliteiten zijn gerechtigd deel te 

nemen aan het LK Dobbervissen. 
 

4. De afvaardiging aan de Finale ONK wordt gevormd door de bovenste 25% van de 

uitslag van de wedstrijd van het gehele (daadwerkelijke) deelnemersveld (mits vangst 

behaald) van de federatieve selectiewedstrijd (LK Dobbervissen 2022). 

5. Deelnemers gaan akkoord met dit reglement, het privacy statement van Sportvisserij 
Nederland, publicatie van de uitslag, eventueel toegekende waarschuwingen of sancties en 
eventuele publicatie van foto’s gemaakt in het kader van deze wedstrijd. 

 
6. 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. Tijdens de wedstrijd signaal 1 betekent stoppen met vissen, 
signaal 2 betekent dat over 5 minuten de wedstrijd wordt 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. Indien bij het 
definitief stoppen van de wedstrijd 50% of meer van de wedstrijdduur is gevist, is de 
wedstrijd geldig. Bij geringere duur wordt de wedstrijd over gevist. 

 

7. 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. Er wordt vier uur 
aaneengesloten gevist. 

 
8. Tijdens de gehele wedstrijd is roken verboden voor de deelnemers, de coaches, de 

wedstrijdleiding, controleurs en juryleden. 
 

9. Er dient gevist te worden met één hengel (vaste stok, matchhengel of bolognesehengel) 
voorzien van een dobber en een enkelvoudige haak. De maximale lengte v.d. hengel 
m.u.v. de lijn bedraagt 13 meter. 

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

hebben en/of gebruik van gekleurde maden en lokvoeders waaraan (schadelijke) 
kleurstoffen zijn toegevoegd, niet toegestaan. Het gebruik van een voerkatapult is 
verboden. 

 

11. Zodra de deelnemer in het bezit is van een digitaal gestuurde visstek (vak en nummer), 
welke uiterlijk één uur voor begin wedstrijd zal worden toegezonden, mag hij/zij zich naar 
de visplaats begeven en met de opbouw beginnen. 

 
12. Om 09.50 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 het derde signaal 
einde wedstrijd. Alleen de vis die zich bij het derde signaal boven het water bevindt telt 
mee. 

https://www.sportvisserijnederland.nl/wedstrijden/nationaal/dobbervissen/
https://www.sportvisserijnederland.nl/wedstrijden/nationaal/dobbervissen/
https://www.sportvisserijnederland.nl/over-ons/contact/juridisch/privacy-statement.html
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13. 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. 

14. Elke gevangen meetellende vis moet door de deelnemer in een ruim leefnet worden 

bewaard. Per leefnet is een maximum van 20 kg toegestaan. Wanneer zich meer dan 20 kg 
in het leefnet bevindt, telt maar 20 kg mee voor het totaalgewicht. Verder gelden de regels 
uit de leefnetcode uit de landelijke lijst. 

 
15. 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. Men dient te allen tijde zorg te dragen 
voor het welzijn van de vis. 

 
16. Wegen van de vis geschiedt over maatse (zie Gezamenlijke lijst van Nederlandse 

Viswateren en de laatste Aanvullingslijst) en niet door maat beschermde soorten. 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 is 
gevangen. Barbeel, snoek en aal mogen niet in het leefnet worden bewaard. Indien er 
sprake is van de gesloten tijd mogen ook winde, snoekbaars en baars (inclusief 
ondermaatse baars) niet in het leefnet worden bewaard. 

 

17. De winnaar is diegene met het hoogste vangstgewicht (bij 1 vak). Bij meerdere vakken 
worden de vakwinnaars op gewicht gerangschikt, daarna de nummers twee, nummers drie, 
etc. Voor een niet-vanger geldt: een niet-vanger krijgt zoveel punten als het gemiddelde 
van: het aantal vangers + 1 en het totaal aantal plaatsen binnen zijn/haar vak, naar boven 
afgerond. 

 
18. De winnaar mag zich een jaar lang Limburgs Kampioen Dobbervissen noemen.  

19. Een deelnemer die zonder een gegronde reden of zonder afmelding niet komt opdagen of 
voortijdig de wedstrijd verlaat, wordt één jaar uitgesloten van federatiewedstrijden. 

 
20. Op dit wedstrijdreglement zijn de geldende regels van de Visserijwet, het Reglement voor 

de Binnenvisserij en het Reglement Minimummaten en Gesloten Tijden van toepassing. 
 

21. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslissen de wedstrijdleider en jury van 
de betreffende wedstrijd. 

 

22. Het inschrijfgeld is het prijzengeld. De prijzenverdeling is 1:3. 
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23. 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. 

 
24. 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/
https://www.isr.nl/

