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Uitgeest, oktober 2014 

Beste sportvisser, 
 
Hierbij ontvangt u het Reglement Nacht van de Nacht 2014 van Sportvisserij MidWest Nederland. 
 
Met vriendelijke groet, 
Namens het bestuur van Sportvisserij MidWest Nederland, 

 
Wout van de Kamp, 
Bestuurslid wedstrijdzaken. 
 
 

1. De organisatie en de deelnemers dienen zich strikt te houden aan het bepaalde in de 

Visserijwet 1963 en de Algemene Voorwaarden in de Gezamenlijke Lijst van Nederlandse 

Viswateren 2013-2014-2015. 

2. Bij inschrijving van de wedstrijd dient u uw geldige VISpas nummer te vermelden. Tijdens de 

wedstrijd dient u uw Vispas inclusief Nachtvistoestemming en de Gezamenlijke Lijst van 

Nederlandse Viswateren bij u te hebben. 

3. Aanwijzingen van het Bestuur, wedstrijdcommissie en wedstrijdcontroleur(s) van 

Sportvisserij MWN, evenals van politie, BOA’s en water/oeverbeheerders (RWS, Gemeente, 

etc.) moeten worden opgevolgd. 

4. Mocht het inschrijfgeld niet voldaan zijn voor de daarvoor aangegeven datum, dan kunt u 

niet deelnemen aan de wedstrijd 

5. Voor aanvang van de wedstrijd zal er geloot worden om de stekkeuze te bepalen. Het koppel 

dat als eerste getrokken wordt mag als eerste een visstek uitkiezen 

6. Er mag, door onvoorziene omstandigheden, later aangevangen worden met de wedstrijd. In 

dit geval heeft u de laatste stekkeuze 

7. Voortijdig de wedstrijd beëindigen is niet toegestaan 

8. Deelnemers welke niet aanwezig zijn op de prijsuitreiking kunnen geen aanspraak maken op 

de gewonnen prijs, tenzij de wedstrijdleiding de reden daarvoor in overweging heeft 

genomen en anders heeft besloten.  
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9. De wedstrijd is op gewicht. Als er een gelijke stand is dan geldt het aantal karpers dat 

gevangen is, daarna de totale lengte van de gevangen karpers en indien er dan nog geen 

uitsluitsel verkregen wordt zal het koppel dat de eerste karper ving de winnaar zijn 

10. Er wordt gemeten en gewogen met de apparatuur van de aangewezen controleurs 

11. Er mag tijdens de wedstrijd met maximaal twee hengels gevist worden, voorzien van één 

enkelvoudige haak per hengel, ongeacht of de visser een Derde Hengelvergunning heeft. 

12. Tijdens de wedstrijd is het NIET toegestaan om een boot als ook een voerboot te gebruiken. 

Alles moet werpend gedaan worden. 

13. In verband met het thema ‘Nacht van de Nacht’ willen wij vragen zo min mogelijk verlichting 

te gebruiken. Het onnodig aanhouden van hoofdlampjes en stekverlichting liever vermijden. 

14. Gebruik alleen tentjes welke een bruine, groene of camouflerende kleur hebben. We willen 

uitdragen dat we graag één zijn met de natuur. 

15. Een ieder die meedoet aan de wedstrijd dient er alles aan te doen om de veiligheid van de vis 

te kunnen waarborgen . Dit houdt in dat u een eigen onthaakmat en een ruim landingsnet 

zonder gaten in het net dient mee te nemen.  

16. Bewaarzakken zijn uit den boze. Gevangen karpers welke gewogen dienen te worden kunnen 

in het schepnet in de oever bewaard worden, als ook in een zogenaamde Retainer Sling 

(weegzak met drijvers) 

17. Bij het vangen van een karper dient u direct de wedstrijdleiding te verwittigen welke direct 

naar u toekomt om alle metingen te verrichten en de vis op de foto vast te leggen.  

18. Een karper welke gehaakt wordt vlak voor of tijdens het eindsignaal mag nog worden 

afgedrild en telt nog mee voor de eindstand 

19. Een ieder vist in een eigen zone. Voorkom irritatie en misstanden door te dicht naar de buren 

te vissen en benut de aanwezige ruimte daarom ook verstandig. Onder de kant zijn plekken 

die vaak over het hoofd gezien worden. 

20. Mocht het zo zijn dat u tijdens de wedstrijd de visplek moet verlaten dient u dit aan de 

wedstijdleiding te melden. De hengels dienen wel ingedraaid te worden, daar de 

achterblijvende visser maar met twee hengels mag vissen. Een ander mag ook niet tijdens uw 

afwezigheid over de hengels waken 

21. Het aanleggen van een voerplaats mag alleen vanaf de plek die u geloot heeft. Dit om te 

voorkomen dat er om het water wordt gelopen en de plekken van de buren verstoord 

worden. Daarbij kunt u gebruik maken van een werppijp of een zogenaamde spod met 

bijbehorende spodhengel. 

22. Er mag 30 minuten van tevoren worden aangevangen met voeren. Voor het te water laten 

van de hengels dient te worden gewacht tot de wedstrijd officieel begint. 

23. Overdaad schaadt. Bedenk dat u niet de enige bent die aan het vissen is tijdens de wedstrijd 

en voer bewust en verstandig. Er kan altijd meer bijgevoerd worden maar u haalt het er nooit 

meer uit. 

24. Tijdens de wedstrijd tellen alle gevangen karpersoorten mee. Goudkarpers en graskarpers 

vallen wel hieronder, kroeskarpers zijn uitgesloten. 

25. Bij onduidelijkheid of onenigheid is de beslissing van de wedstrijdleiding doorslaggevend. 

Discussies hierover zijn niet mogelijk. 
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26. Zorg voor uw eigen eten en drinken, evenals uw eigen sanitaire voorzieningen (denk aan 

toiletemmers) en laat geen afval achter in de natuur.  

27. Bij het niet naleven van de hierboven opgestelde regels of naleven van regelgeving 

betreffende openbare orde zullen wij u verzoeken het wedstrijdparcours te verlaten. Het 

laatste wat wij namelijk willen is een negatief signaal afgeven aan de milieufederaties. 

 

Buiten de voor zichzelf sprekende regels dienen we ons allen ook aan de bestaande Wet- en 

Regelgeving te houden. Hou er rekening mee dat we, buiten het feit dat we een wedstrijd 

organiseren, ook vooral willen laten zien hoe wij de nacht beleven en serieus met onze 

hobby bezig zijn. Het spreekt dus voor zich dat onze voertuigen op de aangewezen plekken 

plaatsen. Verder is het verboden open vuur te stoken als ook een barbecue te gebruiken. 

Ook zullen wij het wedstrijdparcours weer in de staat achter laten waarin we het aantroffen. 

De wedstrijdleiding is gedurende de hele wedstrijd bereikbaar op het centrale nummer wat 

later gecommuniceerd wordt. Zij meten en wegen de gevangen vissen en kunnen helpen bij 

het oplossen van eventuele problemen. 

Neem alleen foto’s, laat niets anders achter dan voetsporen! 

 

 
 


