
 
AAN: de secretaris/wedstrijdcommissie van de aangesloten hengelsportvereniging 
 
 
  
Ons Kenmerk : U-19/020 
Datum  : 25 maart 2019 
Onderwerp : Selectiewedstrijden 2019 
Bijlage  : Inschrijfformulieren en reglementen 
 
Geachte secretaris, wedstrijdcommissie,  
 
Een nieuw sportvisjaar is aangebroken en dus is het tijd om de selectiewedstrijden, senioren, korpsen 
(dobberdragend), feeder, feeder korpsen en jeugd onder uw aandacht te brengen. In dit schrijven treft 
u per selectiewedstrijd de noodzakelijke informatie aan om tot inschrijving van de deelnemers over te 
kunnen gaan.  
Bij het dobbervissen wordt er in 2019 op drie vijvers gevist en tevens vindt er één selectiewedstrijd 
aan het Lateraalkanaal plaats. Omdat het twee aparte Limburgse kampioenschappen betreft kunnen 
vissers aan beide wedstrijden deelnemen. Wel dient er van tevoren op het inschrijfformulier aangege-
ven te worden, welke wedstrijd als selectiewedstrijd dient. Plaatsing voor het Open NK kan namelijk 
maar op één wedstrijd worden afgedwongen.  
De uiterste inschrijfdatum voor de wedstrijden is twee weken voor de betreffende wedstrijd. 
Ook de inschrijfgelden dienen dan bijgeschreven te zijn. Inschrijvingen en betalingen die te 
laat binnen zijn, worden niet meer geaccepteerd. 
Achtereenvolgend treft u aan: 

1. Informatie over de Selectiewedstrijden Korpsen en individueel op 13 juli 2019 aan het Late-
raalkanaal bij Horn; 
 

2. Informatie over de Selectiewedstrijden Vijver op 22 juni in Tienray, Meijel en Heerlen (HSV 
Heksenberg). 

3. Informatie over de Selectiewedstrijden jeugd; jeugdcategorieën U15 (Max. 13 op 31 december 
2018), U20 (maximaal 18 op 31 december 2018) en U25 (Max. 23 op 31 december 2018) op 
11 mei aan de Schippershaven in Roermond en op 29 juni aan de Zuid-Willemsvaart te Weert. 

4. Informatie over de Selectiewedstrijd Feeder en Feeder Korpsen op 6 juli 2019 aan het  
Lateraalkanaal bij Horn. 

Indien leden van uw vereniging willen deelnemen aan een van de selectiewedstrijden, zorgt u dan dat 
de inschrijfformulieren tijdig zijn binnengekomen bij Sportvisserij Limburg, bij voorkeur per e-mail via: 
wedstrijden@sportvisserijlimburg.nl  
Belangrijk: 
Wedstrijdvissers die zich plaatsen voor de Open NK’s dienen direct na afloop van de prijsuit-
reiking van de federatieve wedstrijd hun inschrijfgeld à € 15,00 contant te voldoen bij de wed-
strijdleiding. 
Met vragen en voor informatie kunt u mailen naar wedstrijden@sportvisserijlimburg.nl. Hier kan men 
zich ook afmelden indien men onverhoopt niet kan deelnemen. 
Afmelden op vrijdag vóór en op de wedstrijddag zelf enkel bij Joep Vissers via telefoonnum-
mer: 06-42185952. 
 
Met vriendelijke groet,  
Bestuur Sportvisserij Limburg 

 
Dieter Breuer 
Secretaris 
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Selectiewedstrijd Korpsen, Senioren  

Hierbij treft u de noodzakelijke informatie aan. 
1. Inschrijfformulier (in enkelvoud) 

Het ingevulde inschrijfformulier gaarne per mail versturen naar: 
Wedstrijden@sportvisserijlimburg.nl  
inschrijfformulier dient volledig te worden ingevuld met voornaam (roepnaam), achternaam, 
geboortedatum, adres, postcode, woonplaats, VISpasnummer, e-mailadres en mobiel tele-
foonnummer van de deelnemers. 
 
Het wegen van de vangsten zal gebeuren door de deelnemers op plaatsnummers 1 en 2 
van elke sector in samenwerking met een door Sportvisserij Limburg aangewezen jury-
lid / hoofdcontroleur.  
Het inschrijfgeld dient gelijktijdig met het retourneren van het inschrijfformulier (31 juni 2019) 
te worden overgemaakt op IBAN rekeningnummer NL22RABO018.41.43.586 ten name van 
Sportvisserij Limburg, Noordhoven 19a, 6042 NW Roermond onder vermelding van de betref-
fende selectie. Latere inschrijvingen worden helaas niet meer behandeld. 

2. Een exemplaar wedstrijdvoorschriften/reglement behorende bij het inschrijfformulier. 

De Selectiewedstrijd Korpsen & Senioren vindt op zaterdag 13 juli 2019 plaats aan Lateraalkanaal bij 
Horn.  
Het inschrijfgeld voor de wedstrijd is als volgt bepaald: 

• Korpsen € 50,-  
• Individueel € 13,- 
 

Er wordt gevist volgens het wedstrijdreglement van Sportvisserij Nederland. Uitzonderingen worden 
niet gemaakt.  
De loting en indeling van de vakken en plaatsnummers geschiedt op het kantoor van Sportvisserij Lim-
burg te Roermond.  
Wij hopen u hiermede voldoende informatie te hebben verstrekt om de inschrijving aan de selectie-
wedstrijd af te ronden. 
 
Richtlijnen voor de deelnemers, (hoofd)controleurs en medewerk(st)ers aan de Selectiewedstrijden 
Zoetwatervissen, Korpsen & Senioren 2019. 
 
Datum: 13 juli 2019 
Plaats van samenkomst:    Café Het Veerhuis 
   Dorpsstraat 100 
   6082 AR BUGGENUM 
   Tel. 0475 – 59 12 31 
Zaal open vanaf:   06.30 uur 
Uitreiken van weegschalen   07.15 uur 
en toebehoren aan (hoofd) 
controleurs (instructies) 
Officiële opening:   07.30 uur 
Vertrek van (hoofd)controleurs: · 07.35 uur 
Uitreiken deelnemerskaarten en vertrek   07.45 uur  
deelnemers naar wedstrijdwater  
Wedstrijdwater:   Lateraalkanaal bij Horn. 
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SELECTIEWEDSTRIJD DOBBERVISSEN – TEAMS 2019  
  
1. 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 Limburg.   

  
2. De minimumleeftijd voor de deelnemers aan het Open Nationaal Kampioenschap Dobbervissen 

Teams is 15 jaar op 31 december in het jaar voorafgaand aan het kampioenschap.   
  
3. Om deel te mogen nemen aan het Open Nationaal Kampioenschap Dobbervissen Teams dient 

men geplaatst te zijn via de federatie. Het percentage dat door gaat betreft 25% (afgerond naar 
boven) van het gehele (daadwerkelijke) deelnemersveld (mits vangst behaald) per federatieve se-
lectiewedstrijd.    

  
4. Teams bestaan uit vijf vissers, allen lid van dezelfde hengelsportfederatie. Een teamlid mag wor-

den vervangen bij de wedstrijdleiding tot uiterlijk bij de uitreiking van de wedstrijdkaarten. Ieder 
team heeft één teamcaptain.  

  
5. 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 op dat moment minimaal 50% 
van de wedstrijdduur is gevist, is de wedstrijd geldig. Bij geringere duur wordt de wedstrijd over 
gevist..  

  
6. Gevist dient te worden met één hengel (vaste stok, matchhengel of bolognesehengel voorzien van 

een dobber die het loodgewicht kan dragen en een enkelvoudige haak. De maximale lengte v.d. 
hengel m.u.v. de lijn bedraagt 13,0 meter.  

  
7. 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 toege-
voegd, niet toegestaan. Het gebruik van een voerkatapult is verboden.   

  
8. Zodra de deelnemer in het bezit is van een deelnemerskaart (omstreeks 08.00), mag hij zich naar 

de visplaats begeven en met de opbouw beginnen.  
   
9. Om 10.50 wordt het eerste signaal gegeven voor zwaar voeren en om 11.00 uur het tweede sig-

naal einde zwaar voeren en begin van de wedstrijd. Om 15.00 het derde signaal einde wedstrijd. 
Alleen de vis die zich bij het derde signaal boven het water bevindt telt mee.  

  
10. 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 be-
vindt, telt maar 20 kg mee voor het totaalgewicht. Verder gelden de regels uit de leefnetcode uit de 
landelijke lijst.  

  
11. 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 ten allen tijde zorg te dragen voor het welzijn van de vis.  

  
12. 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 mo-
gen 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..  

  
13. De uitslag van een teamlid is het aantal vakpunten dat hij/zij behaalt. Voor een wedstrijduitslag 

worden de aantallen van de 5 teamleden bij elkaar opgeteld. Voor een niet-vanger geldt: een niet-
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vanger krijgt het gemiddeld aantal punten tussen het aantal vangers + 1 en het totaal aantal plaat-
sen binnen zijn/haar vak. Indien 2 deelnemers hetzelfde gewicht vangen en ze worden bijvoor-
beeld vijfde, dan ontvangen zij: (5+6)/2= 5,5 punt per persoon. De nummer 7 in het vak krijgt ver-
volgens gewoon 7 punten. Het team met het minste aantal wedstrijdpunten eindigt als eerste. Bij 
een gelijk aantal punten wordt op volgende wijze de winnaar bepaald: 1. Volgens het totale 
vangstgewicht van het team. 2. Volgens het hoogste vangstgewicht van 1 teamlid. Bij gelijke ge-
wichten wordt doorgeteld (6, 7, 7, 9, 10, etc.).  
 

14. Op dit wedstrijdreglement zijn de geldende regels van de Visserijwet, het Reglement voor de Bin-
nenvisserij en het Reglement Minimummaten en Gesloten Tijden van toepassing. 
 

15. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslissen de wedstrijdleider en jury van de be-
treffende wedstrijd.   
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FEDERATIEVE SELECTIEWEDSTRIJD – SENIOREN KANAAL 2019  
  
  
1. 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 Limburg.  

 
2. Deelnemers moeten minimaal 14 jaar oud zijn op 31 december van het jaar voorafgaande aan het 

Kampioenschap. 
  
3. Om deel te mogen nemen aan het Open Nationaal Kampioenschap Dobbervissen Heren dient 

men geplaatst te zijn via de federatie. Het percentage dat door gaat betreft 25% (afgerond naar 
boven) van het gehele (daadwerkelijke) deelnemersveld, per federatieve selectiewedstrijd (mits 
vangst behaald).    

  
4. 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 op dat moment minimaal 50% 
van de wedstrijdduur is gevist, is de wedstrijd geldig. Bij geringere duur wordt de wedstrijd over 
gevist.  

  
5. Gevist dient te worden met één hengel (vaste stok, matchhengel of bolognesehengel) voorzien 

van een dobber die het loodgewicht kan dragen en een enkelvoudige haak. De maximale lengte 
v.d. hengel m.u.v. de lijn bedraagt 13 meter.  

  
6. 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 toege-
voegd, niet toegestaan. Het gebruik van een voerkatapult is verboden.   

  
7. Zodra de deelnemer in het bezit is van een deelnemerskaart (omstreeks 08.00), mag hij zich naar 

de visplaats begeven en met de opbouw beginnen.  
   
8. Om 10.50 wordt het eerste signaal gegeven voor zwaar voeren en om 11.00 uur het tweede sig-

naal einde zwaar voeren en begin van de wedstrijd. Om 15.00 het derde signaal einde wedstrijd. 
Alleen de vis die zich bij het derde signaal boven het water bevindt telt mee.  

  
9. 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 be-
vindt, telt maar 20 kg mee voor het totaalgewicht. Verder gelden de regels uit de leefnetcode uit de 
landelijke lijst.  

  
10. 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.  

  
11. 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.  

  
12. 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 het gemiddeld aantal punten tussen het aantal vangers + 1 
en het totaal aantal plaatsen binnen zijn/haar vak. Kwalificatie voor het Open NK Heren gebeurt 
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niet op basis van vakken, maar op basis van de totaaluitslag. Dit omdat de wedstrijd tegelijkertijd 
met de teamwedstrijd wordt gevist! 

  
13. Op dit wedstrijdreglement zijn de geldende regels van de Visserijwet, het Reglement voor de Bin-

nenvisserij en het Reglement Minimummaten en Gesloten Tijden van toepassing.  
  
14. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslissen de wedstrijdleider en jury van de be-

treffende wedstrijd.   
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FEDERATIEVE SELECTIEWEDSTRIJD – SENIOREN VIJVER 2019 

1.  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 Sport-
visserij Limburg.  
 
2.  Deelnemers moeten minimaal 14 jaar oud zijn op 31 december van het jaar voorafgaande aan 
het Kampioenschap.  
 
3.  25% van de deelnemers, per federatieve selectiewedstrijd (afgerond naar boven) plaatst zich 
voor het Open NK dobbervissen. Voor de finale van het Limburgs kampioenschap in Reuver op 7 juli 
wordt er gekeken naar het aantal aanmeldingen en beschikbare plaatsen in Reuver, voordat er een 
percentage wordt vastgesteld.  
 
4. 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 (ongeval-
len, 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. 
 
5.  Gevist dient te worden met één hengel (vaste stok), voorzien van een dobber en een enkel-
voudige haak. De maximale lengte van de hengel m.u.v. de lijn bedraagt 10,0 meter in Tienray & 
Meijel en maximaal 11,5 m in Heerlen. Er mag zich maar één hengel boven water bevinden (niet vis-
sen en cuppen tegelijkertijd).  
 
6. Het gebruik van kunstaas is niet toegestaan  

- Meijel: maximaal 1 kg aangemaakt voer (inclusief granen), maximaal 0,5 L aas, pellets, mug-
genlarven en tubifex verboden; 

- Tienray: maximaal 1 kg aangemaakt voer (inclusief pellets en granen), maximaal 0,5 L aas. 
Gebruik muggenlarven en tubifex verboden. 

- Heksenberg: maximaal 2,5 kg aangemaakt voer (inclusief pellets en granen), maximaal 1 kg 
aas; 

Het gebruik van een voerkatapult en gevlochten lijn is op alle vijvers verboden! 
 
7.  Zodra de deelnemer in het bezit is van een deelnemerskaart (omstreeks 9:30), mag hij zich 
naar de visplaats begeven en met het opbouwen beginnen. 
 
8.  Om 10.50 wordt het eerste signaal gegeven voor zwaar voeren en om 11.00 uur het tweede 
signaal einde zwaar voeren en begin van de wedstrijd. Om 15.00 het derde signaal einde wedstrijd. 
Alleen de vis die zich bij het derde signaal boven het water bevindt telt mee. 
 
9.  Elke gevangen meetellende vis moet door de deelnemer in een ruim en fijnmazig leefnet wor-
den bewaard (geen riviernetten). 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. 
  
10.  De deelnemer dient de gevangen vis zodanig te onthaken en te behandelen, dat geen vermin-
king 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. 
 
11.  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.  
 
12.  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.  
 
13.  Op dit wedstrijdreglement zijn de geldende regels van de Visserijwet, het Reglement voor de 
Binnenvisserij en het Reglement Minimummaten en Gesloten Tijden van toepassing. 
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15.  Sportvisserij Limburg is niet aansprakelijk voor eventuele (financiële) consequenties naar aan-
leiding van verschuiven of vervallen van wedstrijden of het publiceren (en aanpassen) van de uitslag. 
In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de wedstrijdleiding. 
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Selectiewedstrijden Jeugd U15, U20 en U25 
Hierbij treft u de noodzakelijke informatie aan. 

1. Inschrijfformulier (in enkelvoud) 
Het ingevulde inschrijfformulier gaarne per mail versturen naar: 
wedstrijden@sportvisserijlimburg.nl  
Dit inschrijfformulier dient volledig te worden ingevuld met voornaam (roepnaam), achternaam, 
geboortedatum, adres, postcode, woonplaats, VISpasnummer, mobiel telefoonnummer en 
emailadres van de deelnemer. 
LET OP: plaatsing in de categorie gebeurt door Sportvisserij Limburg (zie aanmeldfor-
mulier) 
Het inschrijfformulier en het inschrijfgeld dienen uiterlijk twee weken vóór de eerste 
wedstrijd, dus vóór 27 april 2019 te zijn binnengekomen. Formulieren die na deze datum 
worden ontvangen, worden niet meer in behandeling genomen. 

2. Een exemplaar wedstrijdvoorschriften/reglement behorende bij het inschrijfformulier. 

Het inschrijfgeld bedraagt  € 5,-- per deelnemer en dient te worden overgemaakt op IBAN rekening-
nummer NL22RABO018.41.43.586 ten name van Sportvisserij Limburg onder vermelding van de be-
treffende selectie.  
De jeugdselectie bestaat uit twee rondes. De eerste ronde wordt op 11 mei gevist aan de Schippers-
haven te Roermond. De tweede ronde wordt op 29 juni gevist aan de Zuid-Willemsvaart te Weert.  In-
formatie met betrekking tot verzamellocaties en aanvang van de wedstrijden volgt. 
 
 
Alleen de jongste categorie (U15) mag geholpen worden en dan enkel bij het opbouwen van het vis-
plateau en de viskist. Alleen in uitzonderlijke gevallen (bijvoorbeeld bij materiaalproblemen) is andere 
hulp toegestaan door iemand uit de organisatie.  
 
Er wordt gevist volgens het wedstrijdreglement van Sportvisserij Nederland (Junioren). 
 
De loting en indeling van de vakken en plaatsnummers geschiedt op het kantoor van Sportvisserij Lim-
burg te Roermond.  
Wij hopen u hiermede voldoende informatie te hebben verstrekt om de inschrijving aan de selectie-
wedstrijd af te ronden.  
 

mailto:wedstrijden@sportvisserijlimburg.nl
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REGLEMENT FEDERATIEF KAMPIOENSCHAPSCHAP DOBBERVISSEN  
JUNIOREN (U15, U20 en U25) 
 
 
1. 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 Limburg.   

  
2. Het Open Nationaal Kampioenschap Junioren is onderverdeeld in drie categorieën:  

Categorie U15: maximaal 13 op 31 december van het jaar voorafgaande aan het kampioenschap. 
Categorie U20: maximaal 18 op 31 december van het jaar voorafgaande aan het kampioenschap  
Categorie U25: maximaal 23 op 31 december van het jaar voorafgaande aan het kampioenschap.  

  
3. Om deel te mogen nemen aan het Open Nationaal Kampioenschap Junioren dient men geplaatst 

te zijn via de federatie. Het percentage dat door gaat betreft 50% (afgerond naar boven) van het 
gehele (daadwerkelijke) deelnemersveld per categorie (mits vangst behaald) per federatieve se-
lectiewedstrijd.    

  
4. Wanneer wordt deelgenomen aan het Open Nationaal Kampioenschap Dames, zijn dames ook 

gerechtigd mee te vissen met het Open Nationaal Kampioenschap Junioren, mits geplaatst via de 
federatieve selectie (U15, U20 of U25).  

  
5. 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 op dat moment minimaal 50% 
van de wedstrijdduur is gevist, is de wedstrijd geldig. Bij geringere duur wordt de wedstrijd over 
gevist.  

  
6. Gevist dient te worden met één hengel (vaste stok, matchhengel of bolognesehengel) voorzien 

van een dobber, die het loodgewicht kan dragen en een enkelvoudige haak. De maximale lengte 
v.d. hengel m.u.v. de lijn bedraagt voor categorie U25 13 meter, categorie U20 11,5 meter en voor 
categorie U15 10 meter.  

  
7. 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 toege-
voegd, niet toegestaan. Het gebruik van een voerkatapult is verboden.   

  
8. Zodra de deelnemer in het bezit is van een deelnemerskaart (omstreeks 08.00), mag hij zich naar 

de visplaats begeven en met de opbouw beginnen.  
   
9. Om 10.50 wordt het eerste signaal gegeven voor zwaar voeren en om 11.00 uur het tweede sig-

naal einde zwaar voeren en begin van de wedstrijd. Om 15.00 het derde signaal einde wedstrijd. 
Alleen de vis die zich bij het derde signaal boven het water bevindt telt mee.  
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10. 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 be-
vindt, telt maar 20 kg mee voor het totaalgewicht. Verder gelden de regels uit de leefnetcode uit de 
landelijke lijst.  

  
11. 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.  

  
12. 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 gevangen is. Barbeel, snoek en aal mo-
gen 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. 
 

13. 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 het gemiddeld aantal punten tussen het aantal vangers + 1 
en het totaal aantal plaatsen binnen zijn/haar vak. Indien 2 deelnemers hetzelfde gewicht vangen 
en ze worden bijvoorbeeld vijfde, dan ontvangen zij: (5+6)/2= 5,5 punt per persoon. De nummer 7 
in het vak krijgt vervolgens gewoon 7 punten. 

  
14. De drie winnaars per categorie mogen zich een jaar lang Open Nationaal Kampioen Junioren noe-

men en ontvangen een Delftsblauw bord. Zij zijn gerechtigd – mits wordt deelgenomen aan de se-
lectie – het jaar opvolgend hun titel te verdedigen. De nummers 1 t/m 10 plaatsen ontvangen een 
medaille en plaatsen zich voor de Nationale Selectie voor het daaropvolgende jaar en zijn dus ver-
kiesbaar voor internationale wedstrijden. Na de wedstrijd wordt de uitslag opgemaakt en direct 
daarop volgt de prijsuitreiking op locatie dichtbij het wedstrijdparcours.  

  

15. Op dit wedstrijdreglement zijn de geldende regels van de Visserijwet, het Reglement voor de Bin-
nenvisserij en het Reglement Minimummaten en Gesloten Tijden van toepassing.  

  
16. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslissen de wedstrijdleider en jury van de be-

treffende wedstrijd.   
  
  
 
Voor alle junioren die zich plaatsen voor het Open NK Jeugd wordt een trainingsdag georganiseerd in  

augustus/september op het wedstrijdparcours. Nadere 
informatie hierover volgt later. 
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Selectiewedstrijd Feedervissen 2019 en Feedervissen Korpsen 2019 
Hierbij treft u de noodzakelijke informatie aan. 

1. Inschrijfformulier (in enkelvoud) 
Het ingevulde inschrijfformulier gaarne versturen naar:  
wedstrijden@sportvisserijlimburg.nl  
Dit inschrijfformulier dient volledig te worden ingevuld met voornaam (roepnaam), achternaam, 
geboortedatum, adres, postcode, woonplaats, e-mailadres en mobiel nummer van de deelne-
mer. 
Het wegen van de vangsten zal gebeuren door de nummers 1 en 2 van elke sector in sa-
menwerking met een hoofdcontroleur/jurylid van Sportvisserij Limburg. 
De inschrijfgelden dienen gelijktijdig met het retourneren van het inschrijfformulier (vóór 23 
juni 2019) te worden overgemaakt op IBAN rekeningnummer NL22RABO018.41.43.586 ten 
name van Sportvisserij Limburg, Noordhoven 19a, 6042 NW Roermond onder vermelding van 
de betreffende selectie. Latere inschrijvingen worden helaas niet meer behandeld. 

2. Een exemplaar wedstrijdvoorschriften/reglement behorende bij het inschrijfformulier. 

De selectiewedstrijd voor de feederhengel vindt plaats op zaterdag 6 juli 2019 aan het Lateraalkanaal 
tussen Horn en Buggenum. 
Het inschrijfgeld voor deze wedstrijd bedraagt €13, - per deelnemer. Korpsen (bestaande uit 4 perso-
nen) betalen €20,- extra. 
 
De loting van het plaatsnummer geschiedt op het kantoor van Sportvisserij Limburg te Roermond. 
Wij hopen u hiermede voldoende informatie te hebben verstrekt om de inschrijving voor de selectie-
wedstrijd feeder af te ronden. 
 
Bij plaatsing voor het Open Nederlands Kampioenschap dient het inschrijfgeld à €15,00 direct 

na afloop van de prijsuitreiking betaald te worden. 
Het Open NK Feeder vindt plaats op zaterdag 1 
september 2019 aan het Noord-Hollandskanaal.  

 
Richtlijnen voor de deelnemers, (hoofd)controleurs en medewerk(st)ers aan de Selectiewedstrijden 
Zoetwatervissen, Korpsen 2019. 
 
Datum: 6 juli 2019 
Plaats van samenkomst:    Café Het Veerhuis 
   Dorpsstraat 100 
   6082 AR BUGGENUM 
   Tel. 0475 – 59 12 31 
Zaal open vanaf:   06.30 uur 
Uitreiken van weegschalen   07.15 uur 
en toebehoren aan (hoofd) 
controleurs (instructies) 
Officiële opening:   07.30 uur 
Vertrek van (hoofd)controleurs: · 07.35 uur 
Uitreiken deelnemerskaarten en vertrek   07.45 uur  
deelnemers naar wedstrijdwater  
Wedstrijdwater:   Lateraalkanaal bij Horn. 
 
 
 
  

mailto:wedstrijden@sportvisserijlimburg.nl
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REGLEMENT FEDERATIEF KAMPIOENSCHAP FEEDERVISSEN & FEEDERVIS-
SEN KORPSEN 
 
1. 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 Sport-
visserij Nederland. De vereniging moet aangesloten zijn bij Sportvisserij Limburg. 
 
2. De minimum leeftijd voor de deelnemers aan het Open Nationaal Kampioenschap Feedervissen is 
15 jaar, bereikt per 1 januari van het jaar waarin de wedstrijd wordt gehouden.  
 
3. Om deel te mogen nemen aan het Open Nationaal Kampioenschap Feedervissen dient men ge-
plaatst te zijn via de federatie. Het percentage dat door gaat betreft 25% (afgerond naar boven) van 
het gehele (daadwerkelijke) deelnemersveld (mits vangst behaald) per federatieve selectiewedstrijd. 
Plaatsing gebeurt op basis van de vakuitslag.  
 
4. 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, de-
monstratie e.d.) stil te leggen en na enige tijd te hervatten. Indien dan minimaal 50% van de wedstrijd-
duur is gevist, is de wedstrijd geldig. Bij geringere duur wordt de wedstrijd over gevist. 
 
5. Er dient gevist en gevoerd te worden met een feederhengel met een enkelvoudige haak. De maxi-
male lengte van de hengel (m.u.v. de lijn) bedraagt 4,50 meter. Het is toegestaan meerdere feeder-
hengels reserve te houden, er mag echter met slechts één feederhengel worden gevist.  
 
6. Aas en voer 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. Er mag uitsluitend met een korf worden aangevoerd, niet met de hand. 
 
7. Zodra de deelnemer in het bezit is van zijn/haar deelnemerskaart (omstreeks 08.00 uur), mag hij/zij 
zich naar de visplaats begeven en met de opbouw beginnen. 
  
8. Om 10.20 wordt het eerste signaal gegeven voor zwaar voeren en om 10.30 uur het tweede signaal 
einde zwaar voeren en begin van de wedstrijd. Om 15.30 het derde signaal einde wedstrijd. Alleen de 
vis die zich bij het derde signaal boven het water bevindt telt mee. 
 
9. 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 lande-
lijke lijst. 
 
10. 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 le-
vende staat te verkeren. Men dient te allen tijde zorg te dragen voor het welzijn van de vis. 
 
11. 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. In het kader van de gesloten tijd mogen ook winde, snoekbaars en 
baars (inclusief ondermaatse baars) niet in het leefnet worden bewaard. 
 
12. 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.  
 
13. De uitslag van een teamlid is het aantal vakpunten dat hij/zij behaalt. Voor een wedstrijduitslag 
worden de aantallen van de 4 teamleden bij elkaar opgeteld. Het team met het minste aantal wed-
strijdpunten eindigt als eerste. Bij een gelijk aantal punten wordt op volgende wijze de winnaar be-
paald: 1. Volgens het totale vangstgewicht van het team, 2. Volgens het hoogste vangstgewicht van 1 
teamlid. Indien 2 vissers in één vak hetzelfde gewicht hebben en ze eindigden bijvoorbeeld allebei 6de 
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dan moeten de punten als volgt geteld worden: (6+7)/2=6,5. Vervolgens wordt er doorgenummerd:  
6,5 6,5 8, 9, etc. 
 
14. Op dit wedstrijdreglement zijn de geldende regels van de Visserijwet, het Reglement voor de Bin-
nenvisserij en het Reglement Minimummaten en Gesloten Tijden van toepassing. 
 
15. Sportvisserij Limburg is niet aansprakelijk voor eventuele (financiële) consequenties naar aanlei-
ding van verschuiven of vervallen van wedstrijden of het publiceren (en aanpassen) van de uitslag. In 
alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de wedstrijdleiding. 
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