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Uitgeest, februari 2012 

 

 

Geacht bestuur, 

 

Hierbij ontvangt u het Reglement & Voorwaarden voor selectiewedstrijden en Nederlands 

Kampioenschap Baarsvissen van Sportvisserij MidWest Nederland. 

 

Deze zijn door het bestuur van Sportvisserij MidWest Nederland vastgesteld.  

 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 
Wout van de Kamp 

Portefeuillehouder wedstrijdvisserij  

 

Reglement & Voorwaarden voor  

selectiewedstrijden en Nederlands 

Kampioenschap Baarsvissen van  

Sportvisserij MidWest Nederland 
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Organisatie  
1.1 De federatie Sportvisserij MidWest Nederland organiseert, in samenwerking met een 

aangesloten vereniging, het Nederlands Kampioenschap Baarsvissen, ook voor de rest van 

Nederland. De organisatie is bij toerbeurt in handen van de regio’s Noord of West (beginnende 

in 2012 met regio Noord, 2013 regio West en zo vervolgend).  

1.2 Om te kunnen deelnemen aan dit kampioenschap worden per regio selectiewedstrijden 

georganiseerd, eveneens in samenwerking met aangesloten verenigingen.  

 

Inschrijving 

1.3 Aanmelding voor deelname aan selectiewedstrijden geschiedt bij de secretaris van de 

hengelsportvereniging waarvan men lid is. 

1.4 Men mag uitsluitend deelnemen in de regio waarin men woonachtig is, met uitzondering van 

de rest van Nederland. 

1.5 Deelnemers dienen in het bezit te zijn van een geldige VISpas van een aangesloten vereniging.  

1.6 De minimum leeftijd voor deelname is 15 jaar, bereikt per 1 januari van het jaar waarin de 

wedstrijd wordt gehouden. 

1.7 Voor de selectiewedstrijden draagt de inschrijvende hengelsportvereniging zorg voor de 

toezending van de inschrijfformulieren naar de secretaris van de wedstrijdcommissie van de 

betreffende regio. Tevens zorgt de inschrijvende hengelsportvereniging voor overschrijving van 

de inschrijfgelden naar de rekening van de wedstrijdcommissie van de betreffende regio. 

1.8 Voor het Nederlands Kampioenschap dragen de deelnemers het inschrijfgeld af aan de 

wedstrijdcommissie van de organiserende regio, direct voorafgaande aan de wedstrijd.  

1.9 Voor het Nederlands Kampioenschap zorgt de wedstrijdcommissie van elke regio dat de 

volledige deelname/uitslaglijst tijdig aanwezig is bij de secretaris van de wedstrijdcommissie 

van de organiserende regio. 

 

Plaatsing 

1.10 De 25 hoogst geëindigde deelnemers aan de Topcompetitie Baarsvisser van het Jaar plaatsen 

zich rechtstreeks voor het Nederlands Kampioenschap in het jaar daaropvolgend. Zij dienen 

wel het minimum aantal wedstrijden te vissen om in de einduitslag van de Topcompetitie 

Baarsvisser van het jaar vermeld te worden. Ook dienen zij aan de selectiewedstrijden deel te 

nemen in het jaar van het Nederlands Kampioenschap.  

1.11 Van het daadwerkelijke aantal deelnemers plaatst 35% (afgerond naar boven/best geklasseerd) 

zich voor de eindstrijd om het Nederlands Kampioenschap, aangevuld met de kampioen van 

het voorgaande jaar, mits deze heeft deelgenomen aan de selectiewedstrijd in zijn of haar 

regio. Deelnemers die zich reeds hebben geplaatst voor het Nederlands Kampioenschap op 

grond van de einduitslag van de topcompetitie Baarsvisser van het Jaar in het vorige jaar tellen 

niet mee bij de berekening van het aantal deelnemers dat zich plaatst voor het Nederlands 

Kampioenschap. 

 

Wedstrijdduur 
1.12 De wedstrijden worden gevist over 5 perioden van elk 20 minuten. 

 

Loting 
1.13 De loting van de plaatsnummers geschiedt door de regionale wedstrijdcommissie in 

tegenwoordigheid van één of meerdere getuigen, bij voorkeur vertegenwoordigers van de 

vereniging in wiens viswater de wedstrijden zullen plaatsvinden.  

1.14 De loting van het Nederlands Kampioenschap wordt verzorgd door de organiserende regio, 

eveneens in tegenwoordigheid van één of meerdere getuigen. 
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Plaatsing en Prijzen 
1.15 Bij de prijsuitreiking van de selectiewedstrijden wordt aan de deelnemers die zich geplaatst 

hebben het startbewijs (programma) van de eindstrijd uitgereikt. Dit startbewijs is niet 

overdraagbaar. 

1.16 Indien mocht blijken dat meerdere deelnemers een gelijk aantal vissen heeft gevangen, dient 

als volgt de klassering te worden vastgesteld: 

1
e
 hij/zij die het hoogste aantal vissen heeft gevangen in één van de perioden; 

2
e
 hij/zij die in een andere periode het hoogste aantal vissen heeft gevangen; 

3
e
 door loting. 

1.17 Tijdens de selectiewedstrijden wordt gevist om 5 ereprijzen en fysieke prijzen (afhankelijk van 

deelname). 

1.18 Bij het Nederlands Kampioenschap Baarsvissen wordt gestreden om 10 ereprijzen en fysieke 

prijzen (eveneens afhankelijk van het aantal deelnemers). 

 

Wedstrijdleiding en controle 
1.19 De wedstrijdcommissie van de regio benoemt voor iedere wedstrijd een wedstrijdleider. 

1.20 De inschrijvende hengelsportvereniging verplicht zich controleurs mee te zenden om de 

wedstrijdleiding te assisteren. Minimaal 1 controleur op 5 deelnemers. Afhankelijk van het 

wedstrijdwater (te verwachten vangsten) kan de wedstrijdleiding met minder controleurs 

genoegen nemen. 

1.21 Per controle vak worden twee controleurs aangewezen door de wedstrijdleider. 

1.22 Controleurs dienen de leeftijd van 16 jaar te hebben bereikt. 

1.23 De ingeschreven controleurs dienen aanwezig te zijn ook al is het aantal deelnemers van de 

betreffende hengelsportvereniging op de wedstrijddag lager dan volgens de inschrijving. 

1.24 Indien het aantal voorgeschreven controleurs niet, dan  wel naar het oordeel van de 

wedstrijdleiding niet tijdig aanwezig is, heeft de hengelsportvereniging waarvan de controleur 

ontbreekt, de plicht het onbekende aantal controleurs uit de deelnemers van haar vereniging 

aan te wijzen. Deelnemers van de hengelsportvereniging die aan deze verplichting niet 

voldoen, kunnen voor of tijdens de wedstrijd van verdere deelname worden uitgesloten. 

1.25 De controleurs dienen goed geïnstrueerd te zijn.  

1.26 Klachten tijdens de wedstrijd dienen in eerste instantie te worden opgelost in onderling 

overleg tussen de deelnemer en het controleur koppel. Indoen partijen niet tot 

overeenstemming komen beslist de wedstrijdleiding. 

1.27 Na afloop van de wedstrijd kunnen geen klachten van de deelnemers in behandeling worden 

genomen, behoudens die welke betrekking heeft op de uitslag. 

1.28 Iedere poging tot bedrog van de zijde van de deelnemers, kan tot diskwalificatie door de 

wedstrijdleiding leiden. 

 

Controlevoorschriften 
1.29 Het controleur koppel neemt de gevangen baars uit de emmer van de deelnemer en noteert 

het aantal baarzen in de betreffende kolom achter de naam van de deelnemer. Na iedere 

periode dient alle gevangen vis genoteerd te zijn. 

1.30 De opgeschreven baars wordt door de controleur teruggezet en na elk eindsignaal en buiten 

het nog te bevissen wedstrijdwater. 

1.31 Na afloop noteert de controleur het totale aantal gevangen baarzen en dienen de deelnemers 

het wedstrijdformulier te tekenen. 

1.32 De controleurs dienen bekend te zijn  met de controle- en wedstrijdvoorschriften. 

 


