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Wedstrijdreglement Streetfishing 

Deze wedstrijdregels zijn van toepassing voor de open wedstrijd georganiseerd door 

Sportvisserij Zuidwest Nederland op 15 september 2018  

A. Deelname en aanmelding  

1. Deelnemers kunnen zich als team (2-tal) of individueel inschrijven voor deelname aan de 

wedstrijden. Dit geef je aan bij de inschrijving.  

2. Deelname is vanaf 10 jaar of ouder. Deelnemers van 10 en 11 jaar (LET OP geboortejaar 2007 en 

2006) dienen te vissen onder begeleiding (begeleider vanaf 18 jaar, t/m geboortejaar 1999) welke 

door de deelnemer zelf verplicht geregeld moet worden. Bij inschrijving meldt de deelnemer zich 

mét de begeleider. Schrijft het jeugdlid zich als koppel in, dan is één begeleider voldoende.  

3. Categorie indeling:  

Categorie A: Tot en met geboortejaar 2003 

Categorie B: Geboortejaar 2004 t/m 2007, is junior 

4. Iedere deelnemer dient in het bezit te zijn van de VISpas en zwemdiploma A. De organisatie regelt 

dagvergunningen bij de visrechthebbende indien het viswater niet onder de VISpas valt. Deze 

worden bij de inschrijftafel uitgereikt. 

5. De algemene voorwaarden voor het gebruik van de VISpas zijn geldig. 

6. De wedstrijd heeft een individuele uitslag. Je teammaat is dus ook je tegenstander.  

7. Aanmelding en betaling is alleen online mogelijk via het inschrijfformulier op 

http://www.sportvisserijzwn.nl/webwinkel/inschrijving-wedstrijden/  

8. Kosten deelname wedstrijd zijn  € 5,= per junior, € 10,= voor de begeleider (bijdrage voor drank, 

lunch, gratis overtocht) en € 10,= per deelnemer categorie A. Contante betaling op de wedstrijddag 

wordt niet geaccepteerd en uitsluiting van deelname volgt. 

9. Deelname geldt voor de hele dag, zowel de ochtend- als middagwedstrijd. 

10. Verplaatsing met de boot van Willemstad naar Hellevoetsluis en terug, wordt verplicht gesteld en is 

gratis. 

11. Deelnemers en begeleiding krijgen op de boot van de organisatie gratis een lunchpakket en 

drinken aangeboden.  

12. De aanmelding kan tot uiterlijk zondag 9 september. De plaatsen zijn beperkt en deelname 

geschiedt op volgorde van aanmelding. Wanneer de plaatsen bezet zijn, hanteert Sportvisserij 

Zuidwest Nederland een wachtlijst, stuur dan een mail naar info@sportvisserijzwn.nl.  

13. Sportvisserij Zuidwest Nederland behoudt te allen tijde het recht om deelname aan haar 

wedstrijden te weigeren.  

14. Sportvisserij Zuidwest Nederland is niet aansprakelijk voor schade en letsel bij deelnemers, aan 

materiaal en /of schade veroorzaakt door deelnemers, gedurende de wedstrijddag.  

  

B. Indeling deelnemers  

1. Heb je je aangemeld samen met een teammaat, dan vis je samen met deze persoon de wedstrijd.  

2. Bij een individuele aanmelding wordt een deelnemer door middel van loting gekoppeld aan een 
andere deelnemer die zich ook individueel heeft aangemeld. Samen vis je de wedstrijd.  

3. Bij een oneven aantal deelnemers zal door middel van loting een individuele deelnemer gekoppeld 

worden aan een team wat bestaat uit individuele deelnemers. Het 3-tal vist de wedstrijd met elkaar.  

4. De deelnemers van ieder team blijven bij elkaar in de buurt gedurende de gehele wedstrijd. De 

afstand van de deelnemers binnen een team is maximaal 20 meter en tot het andere team is 

minimaal 15 meter.  

5. Bij de teams welke bestaan uit gekoppelde individuele deelnemers bepaalt het ene teamlid waar er 

in de ochtend gevist wordt, de andere bepaalt waar in de middag gevist wordt op het parcours. Bij 

het niet opvolgen van deze regel volgt diskwalificatie van de wedstrijd.  

http://www.sportvisserijzwn.nl/webwinkel/inschrijving-wedstrijden/
mailto:info@sportvisserijzwn.nl
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C. Scorekaart  

1. Elke deelnemer ontvangt op de wedstrijddag na aanmelding bij de organisatie een persoonlijke 

scorekaart waarop de lengte van de gevangen én gefotografeerde vissen genoteerd moet  

worden. Bij het betreden van de boot, einde van de wedstrijd, wordt de scorekaart ingeleverd en 

ontvangt men de scorekaart voor de middagwedstrijd. Ook de tweede scorekaart wordt meteen 

ingeleverd bij het betreden van de boot voor de terugreis. 

2. Indien de scorekaart niet meteen na afloop van de wedstrijd wordt ingeleverd, volgt er 

puntenaftrek van de grootst gevangen vis (meeste punten).  De scorekaart wordt beheerd door 

je teammaat.  

 

D. Puntentelling  

1. Er geldt geen minimummaat. De lengte van de gevangen vis in centimeters is het aantal punten. 

De afronding is 0,5 cm of hoger naar boven. Voor de einduitslag geldt alléén de volgende vissen:  

 De 5 grootste baarzen tellen mee in de einduitslag  

 De 3 grootste snoekbaarzen tellen mee in de einduitslag  

 De 2 grootste snoeken tellen mee in de einduitslag  

2. De 5 grootste vissen uit categorie ‘Overig’ tellen mee in de einduitslag  

Categorie ‘Overig’ bevat de vissoorten: roofblei, winde, pos, bot en meerval. Alleen de 5 grootste 

vissen uit deze categorie tellen mee in de einduitslag. Dus niet bijv. 5 roofbleien en 5 windes. De 

categorie wordt gezien als 1 vissoort!  

3. De einduitslag wordt berekend over het ochtend én middagprogramma bij elkaar.  

4. Vissoorten die niet in bovenstaande lijst zijn opgenomen zijn uitgesloten van punten.  

5. Van alle gevangen vissoorten dient de lengte op de scorekaart te worden opgeschreven ten 

behoeve van monitoring. 

E. Opmeten en fotograferen van de vissen  

1. Gevangen vissen welke in aanmerking komen voor de einduitslag dienen gefotografeerd te worden 

op een door Sportvisserij Zuidwest Nederland in bruikleen gegeven meetlint.  

2. Is een vis niet gefotografeerd op het door Sportvisserij Zuidwest Nederland verstrekte meetlint dan 

telt de vis niet mee in de einduitslag.  

3. De gevangen vis moet op dit meetlint gefotografeerd worden op correcte wijze. Dat betekent de 

bek van de vis tegen het 0 centimeter randje aanligt. Op de foto moet de gehele vis op het meetlint 

zichtbaar zijn én het eerstvolgende cijfer op het meetlint. 

4. Is op de foto niet duidelijk zichtbaar wat de exacte lengte is van de vis, ook niet na het inzoomen, 

dan telt de vis niet mee in de uitslag. Hierover kan niet met de organisatie gediscussieerd worden.  

5. De lengte van de gevangen en gefotografeerde vissen worden in hele centimeters genoteerd op de 

scorekaart. Afronding vanaf 0,5 cm naar boven.  

6. Sportvisserij Zuidwest Nederland verstrekt aan ieder team één meetlint in bruikleen. Ieder team 

krijgt een teamnummer. Dit nummer staat ook op het meetlint vermeld.  

7. Bij inleveren van de tweede scorekaart dient ook het meetlint weer ingeleverd te worden bij de 

organisatie.  

8. Verliest een team het meetlint tijdens de wedstrijd, neem dan contact op met de organisatie op het 

daarvoor verstrekte telefoonnummer.  

9. Deelnemers moeten zelf zorgdragen voor een camera of een mobiel met camerafunctie incl. een 

functie voor het inzoomen. Ook dienen de deelnemers zelf voor schrijfgerei te zorgen. 
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F. Overig  

1. De organisatie behoudt zich het recht voor om de vismaterialen te controleren voor- en/of tijdens 

de wedstrijd.  

2. Elke vis wordt gemeten op de verplichte onthaakmat, ook de kleine vissen. 

3. Als een vis buiten de onthaakmat op de grond terecht komt, telt de vis niet mee en dient 

onmiddellijk in hetzelfde water terug gezet te worden als waarin het gevangen is.  

4. Het is verplicht om een onthaakmat, onthaaktang en kniptang bij je te dragen. 

5. Vissen die vals zijn gehaakt, zoals niet in de bek of overal achter de kieuwboog, zijn uitgesloten 

van punten.  

6. Catch, Photo & Release, alle vis moet na meting en het fotograferen direct onbeschadigd 

teruggezet worden in het water waar het ook in is gevangen.  

7. Het gebruik van zgn. ‘lipgrippers’, ‘bekklemmen’ e.d. is niet toegestaan.  

8. Per deelnemer zijn twee hengels toegestaan om bij zich te hebben, echter er mag maar met één 

hengel tegelijk gevist worden.  

9. Vliegvishengels en vaste hengels zijn verboden.  

10. Bij het vissen met kunstaas mogen er maximaal twee dreggen of één enkele haak + extra dreg 

gemonteerd zijn. Er mag maar één stuks kunstaas aan de lijn gemonteerd zijn.  

11. Vissen met natuurlijk aas (dood of levend) is niet toegestaan. 

12. Voeren is niet toegestaan.  

13. Er mag niet buiten het aangegeven wedstrijdparcours gevist worden.  

14. Het is niet toegestaan om op boten of aanlegsteigers te vissen tenzij de organisatie anders 

aangeeft.  

15. Uitsluitend de teammaat mag assistentie verlenen bij het landen, onthaken en fotograferen van de 

gevangen vis. Dit geldt ook voor de deelnemende junior onder 12 jaar.  

16. Teamrunners zijn niet toegestaan. De deelnemer mag op geen enkele wijze hulp van derden 

gebruiken behalve van zijn teammaat en/of een marshall.  

17. Het is verboden om voertuigen als transport te gebruiken, vissen gebeurt uitsluitend lopend.  

18. Hoofd marshall zal uitspraak doen wanneer er zich een dispuut voordoet. Deze uitspraak is 

bindend en er kan niet over gediscussieerd worden.  

19. Bij overtreding van de spelregels wordt er een gele kaart uitgereikt. Bij twee gele kaarten volgt er 

automatische diskwalificatie.  

20. Het parcours dient te allen tijde schoon achter gelaten te worden.  

21. Respecteer andermans eigendom en rust.  

22. Alcohol tijdens de wedstrijd en tijdens de lunchpauze is niet toegestaan.  

Drugs gebruik is verboden op de dag van de wedstrijd.  

23. De top drie prijswinnaars van de wedstrijd zijn uitgesloten voor de prijzen van de grootste vissen. 

Opzet is om meer mensen prijzen te gunnen. Echter de prijswinnaar dient altijd aanwezig te zijn op 

de prijsuitreiking. Is deze persoon niet meer aanwezig dan zal de prijs overhandigd worden aan de 

volgende persoon die hiervoor in aanmerking komt. De organisatie streeft ernaar om de 

prijsuitreiking de terugweg op de boot te laten plaatsvinden.  

  

Sportvisserij Zuidwest Nederland behoudt zich het recht voor om de wedstrijdopzet en 
spelregels te allen tijde te kunnen wijzigen!  

 

 


