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Uitgeest, april 2020 

Beste sportvisser, 
 
Hierbij ontvangt u het Reglement & Voorwaarden voor het aanvragen en organiseren van 
viswedstrijden op viswater van Sportvisserij MidWest Nederland. 
 
Voor alle viswedstrijden op viswater van Sportvisserij MidWest Nederland geldt dat barbeel, snoek, 
aal, meerval en snoekbaars niet in het leefnet mogen worden bewaard. 
 
Per 1-1-2020 kunt u het gehele jaar nachtviswedstrijden houden op de viswateren van Sportvisserij 
MidWest Nederland (MWN) in de daarvoor bestemde nachtviswateren. Voor een nachtvis-
wedstrijdtoestemming is de nachtVISpas niet vereist, maar de VISpas is verplicht voor alle 
deelnemers. De wedstrijdleiding dient bij een nachtviswedstrijd in bezit te zijn van de 
wedstrijdtoestemming met een bijlage met namen en vispasnummers van alle deelnemers. 
 
 
Viswedstrijden kunnen worden aangevraagd via onze website onder WEDSTRIJDEN, Wedstrijd 
aanvragen, met de link naar de online wedstrijdmodule.  
 
De module is ook direct te benaderen via de website www.viswedstrijdaanvragen.nl.  
 
Met vriendelijke groet, 
Namens het bestuur van Sportvisserij MidWest Nederland, 
 
Piet van Berkel, 
Bestuurslid wedstrijdzaken. 

Reglement & Voorwaarden voor  
het aanvragen en organiseren van 

viswedstrijden op viswater van  
Sportvisserij MidWest Nederland 

http://www.viswedstrijdaanvragen.nl/
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Reglement voor viswedstrijden op viswater van Sportvisserij MidWest Nederland 
 
1.1 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 2019-2020-2021. 
1.2 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. 
1.3 Alle deelnemers dienen in bezit te zijn van de benodigde VISpas (of schriftelijke toestemming) + 

Gezamenlijke Lijst van Nederlandse Viswateren (of App) en dienen deze bij controle te tonen.  
1.4 De organisator is verplicht om de plaatsnummers uit te zetten voor dat de deelnemers het parcours 

betreden. Hij dient hierbij zorg te dragen dat de uitgezette visplaatsen goed bevisbaar zijn, d.w.z. zonder 
beschadiging van de oever en van het riet. 

1.5 De organisator dient er op toe te zien dat vervoersmiddelen zodanig worden geparkeerd dat het verkeer 
geen hinder ondervindt of aanleiding geeft tot gevaarlijke verkeerssituaties, bijvoorbeeld bij het 
gezamenlijk verplaatsen tijdens baarswedstrijden. 

1.6 De organisator dient tijdens de gehele wedstrijd aanwezig en telefonisch bereikbaar te zijn. Hij is 
verplicht er op toe te zien dat door de deelnemers geen afval wordt achtergelaten en zo nodig moet hij 
het door deelnemers achtergelaten afval zelf mee nemen. 

1.7 De visvangst dient bij voorkeur gewogen te worden. Tellen is toegestaan. Het meten van vis wordt sterk 
afgeraden. Wettelijke ondermaatse vis mag zich niet in de leefnetten bevinden dus dient direct te 
worden teruggezet. Barbeel, snoek, aal, meerval en snoekbaars mogen niet in het leefnet worden 
bewaard. Bij het organiseren van wedstrijden waarvan de duur meer dan 6 uur bedraagt, dient men elke 
6 uur de vis te wegen en los te laten.  

1.8 Het gebruik van gekleurde maden en lokvoeders met overmatig toegevoegde kleurstoffen is verboden. 
Het overmatig voeren moet worden vermeden.  

1.9 Het gebruik van een deugdelijk wedstrijdleefnet dat voldoet aan de leefnetcode is verplicht. Dit betekent 
een leefnet met hoepels van min. 40 cm diameter en lengte van min. 3,0 m, zie verder het 
wedstrijdreglement van Sportvisserij Nederland. Het te gebruiken leefnet mag per stuk niet meer dan 20 
kg vis bevatten, meerdere netten zijn toegestaan.  

1.10 Bij het wegen/meten van de vis dient zorgvuldig met de vis worden omgegaan en deze direct in 
hetzelfde water te worden teruggezet. Onverhoopt dode vis dient ter plaatse te worden begraven of 
meegenomen. 

1.11 Voor bepaalde viswateren met grote hengeldruk en/of onder ongunstige omstandigheden 
(watertemperatuur/kwaliteit) kunnen gedurende het hele jaar of bepaalde perioden door Sportvisserij 
MWN aanvullende voorwaarden worden gesteld zoals wedstrijdduur max. 4 uur, geen meerdaagse 
wedstrijdreeksen, enz. Hierop zal streng worden toegezien.  

1.12 Sportvisserij MidWest Nederland kan niet aansprakelijk worden gesteld voor ongevallen, letsel en/of 
schade. Ook diefstal, verlies of beschadiging van spullen kunnen niet worden verhaald. 

 

 
 
Voorwaarden voor het aanvragen en organiseren van viswedstrijden 
 
Het wedstrijdvissen in georganiseerd verband in Sportvisserij MidWest Nederland (MWN) is een belangrijke 
activiteit. Enkele honderden vrijwilligers op lokaal en regionaal niveau zijn bij de organisatie betrokken en vele 
duizenden sportvissers nemen jaarlijks deel aan viswedstrijden. Viswedstrijden, die door verenigingen op eigen 
water of op federatief water worden gehouden, dan wel op water van andere verenigingen worden vervist. 
 
Wedstrijdvissen is evenals in andere takken van sport sterk bepalend voor de beeldvorming van de activiteit, 
het beleid van de organisatie, de materiaalontwikkeling en dergelijke. Wedstrijdvissen is niet meer weg te 
denken uit de georganiseerde sportvisserij. Het houden of organiseren van viswedstrijden of evenementen 
zonder daarover met de visrechthebbende(n) in overleg te zijn getreden en zonder toestemming van de 
visrechthebbende(n) is om bovenstaande reden onaanvaardbaar. In het belang van de sportvisserij en de 
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goede verhoudingen binnen de sportvisserij is het vragen van toestemming door organisatoren aan 
visrechthebbende(n) de correcte omgangsvorm. 
 
Om het wedstrijdvissen in goede banen te leiden heeft het bestuur van Sportvisserij MidWest Nederland 
voorwaarden ontwikkeld voor de aanvraag en organisatie van viswedstrijden. De toestemming betreft niet 
alleen het houden van de viswedstrijd, maar ook de vissoort(en), de techniek, datum, dag en tijdstip, de plaats 
en de reglementen. De toestemmingverlenende visrechthebbende zal bij voorkeur een door hem opgesteld 
reglement beschikbaar stellen en de verleende toestemmingen zoveel mogelijk op internet bekendmaken. Zo 
worden misverstanden voorkomen en kan de visrechthebbende aantonen dat hij zijn verantwoordelijkheid 
voor het goed doen verlopen van viswedstrijden op zijn water heeft genomen. De viswedstrijdorganisatie kan 
op vertoon van de schriftelijke toestemming sportvissers verzoeken het parcours te verlaten. 
 
De belangrijkste afwegingen voor de visrechthebbende voor het al dan niet verlenen van toestemming voor 
viswedstrijden zijn: 

 de viswedstrijd dient (het streven naar) een gezonde en evenwichtig opgebouwde visstand niet 
negatief te beïnvloeden; 

 de viswedstrijd moet uit oogpunt van dierenwelzijn en maatschappelijke beeldvorming over de 
sportvisserij aanvaardbaar zijn; 

 de viswedstrijd mag andere visgerechtigden, waar onder andere sportvissers, niet buitensporig 
belemmeren in hun rechten; 

 de viswedstrijd mag de belangen van de eigenaar/verhuurder van het water of de oever niet schaden;  
 de kwaliteit van de viswedstrijdorganisatie moet gegarandeerd zijn; 
 bij meerdere viswedstrijden op dezelfde viswateren of (deel)trajecten mogen tussen de 

viswedstrijdorganisaties geen discussies ontstaan over wie waar precies vist; 
 om overbevissing te voorkomen kunnen grenzen worden gesteld aan het aantal deelnemers en/of 

viswedstrijden op een water. 

Definitie van wedstrijdvissen 

Een viswedstrijd is een hengelsportactiviteit met (een deel van) de volgende kenmerken: 
 wordt uitgeschreven/aangekondigd door een vereniging of andere organisator; 
 deelnemers zijn bekend bij de organisator; 
 wordt gehouden op een vastgestelde datum, tijd en plaats; 
 wordt vervist op een uitgezet parcours; 
 wordt vervist volgens een reglement; 
 de vangst wordt ter weging, meting en/of telling aangeboden. 

Definitie van viswateren voor aanvragen van toestemming van viswedstrijden 

De toestemming voor het houden van viswedstrijden wordt uitsluitend verleend door de 
visrechthebbende van het betreffende viswater. 
In het werkgebied van Sportvisserij MWN worden twee soorten viswateren onderscheiden: 

 federatief viswater waarvan Sportvisserij MWN zelf de visrechten bezit. Dit is dus niet het in de 
Gezamenlijke Lijst van Nederlandse Viswateren ingebrachte verenigingsviswater.  

 verenigingsviswater waarvan de bij Sportvisserij MWN aangesloten verenigingen zelf de visrechten 
bezitten. Aanvragen voor toestemming worden door de betreffende verenigingen zelf behandeld. De 
verenigingen wordt geadviseerd om de voorwaarden van Sportvisserij MidWest Nederland over te 
nemen. 

 
In beginsel staan alle federatieve wateren die zich lenen voor het houden van wedstrijden aan 
verenigingen en derden ter beschikking voor het organiseren van wedstrijden.  
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Viswedstrijdtypen 

Sportvisserij MWN onderscheidt de volgende typen viswedstrijden: 
 viswedstrijden onder leiding van Sportvisserij Nederland;  
 viswedstrijden onder leiding van Sportvisserij MidWest Nederland; 
 jubileumviswedstrijden van leden verenigingen in het kader van 25-, 50-, 75- en 100 jarig bestaan; 
 viswedstrijden van leden; 
 viswedstrijden van niet-leden en overige viswedstrijden. 

Voor de toewijzing van de data voor het houden van de hierboven genoemde viswedstrijden is de volgorde van 
deze opsomming bepalend.  

Viswedstrijdsoorten 

Sportvisserij MWN onderscheidt de volgende soorten viswedstrijden: 
 viswedstrijden, die worden georganiseerd door bij Sportvisserij Nederland aangesloten verenigingen; 
 viswedstrijden, die worden georganiseerd door andere organisaties.  

 
Viswedstrijd aanvragen 
Viswedstrijden dienen aangevraagd te worden via onze online wedstrijdmodule, 
www.viswedstrijdaanvragen.nl. U vindt tevens een link naar deze wedstrijdmodule op onze website 
(www.sportvisserijmidwestnederland.nl) onder het tabblad “WEDSTRIJDEN” bij “Wedstrijd aanvragen”.  
 

1. U dient zich eerst eenmalig te registreren. Klik hiervoor op de link “registreren” (onder E-mailadres) 
2. Bij het  veld “Naam HSV/Overig” kunt u de naam van uw vereniging/organisatie invullen (dus niet 

Sportvisserij MidWest Nederland).  
3. Dan volgt er een aantal invulvelden.  

a. Vult u achter de naam van uw vereniging ook de vestigingsplaats in? Dus bijvoorbeeld “HSV 
Hoop Op Geluk, Nijkerk”.  

b. Als u viswedstrijden aanvraagt namens een zogenaamde subvereniging van een bij ons 
aangesloten vereniging, wilt u dan de naam van de bij ons aangesloten vereniging er tussen 
haakjes bijzetten? Dus bijvoorbeeld “De Vlieg (AHB Afd. Uitgeest, Uitgeest)”.  

4. Na het registreren ontvangt u een e-mail met een link waarmee u uw account kan activeren. 
5. U kunt nu viswedstrijd(en) aanvragen. Na het aanvragen van de viswedstrijd(en) ontvangt u een 

bevestigingse-mail. Let op! Dit is nog niet de toestemming! Na goedkeuring ontvangt u de 
toestemming, ook per e-mail. Print deze uit en neem hem mee naar het water, want dit is de 
schriftelijke toestemming die u bij eventuele controle dient te kunnen tonen.  

Wedstrijdwateren 

De wateren zijn in de viswedstrijdmodule met een beknopte omschrijving in een lijst weergegeven. Om de 
wateren op een kaart op te zoeken, kunt u onze website raadplegen onder “Wedstrijdwateren”. Hierop zijn alle 
wateren te zien.  

Vergoedingsregeling 

Voor het organiseren van viswedstrijden op federatief viswater door aangesloten verenigingen voor de eigen 
leden wordt geen vergoeding gevraagd. Ook voor wedstrijden welke meetellen voor officiële 
kampioenschappen en selectiewedstrijden wordt geen vergoeding gevraagd. 

 
De hoogte van de vergoedingen wordt jaarlijks vastgesteld door het bestuur van Sportvisserij MWN. 
Van de vergoedingenregeling kan naar het oordeel van het federatiebestuur worden afgeweken ten 
gunste van de organiserende vereniging of bedrijf. Bij een open wedstrijd voor goede doelen kan de federatie 
de administratiekosten en deelnemerskosten ‘doneren’, maar vereist dan wel dat de aankondiging van de 
wedstrijd op een openbare wedstrijdsite staat vermeld. 
 
 
 

http://www.viswedstrijdaanvragen.nl/
http://www.sportvisserijmidwestnederland.nl/
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Vergoedingsregeling 2020 
Wedstrijden meetellend voor officiële kampioenschappen 
Wedstrijden door een bij Sportvisserij MWN aangesloten vereniging voor eigen leden 
Wedstrijden door een bij een andere federatie aangesloten vereniging voor eigen leden 

€ 0, - 
€ 0, - 
€ 0, - 

Open wedstrijden door een bij een federatie aangesloten vereniging 
Uitzondering: bij grote open (koppel)wedstrijden op bijv. de Ringvaart 
Haarlemmermeer (waarbij meer dan 6 wedstrijdtrajecten tegelijk benodigd zijn) 

€ 10, - 
 
€ 50,- 

Open wedstrijden door niet bij een federatie aangesloten vereniging of derden 
Uitzondering: bij grote open (koppel)wedstrijden op bijv. de Ringvaart 
Haarlemmermeer (waarbij meer dan 6 wedstrijdtrajecten tegelijk benodigd zijn)  

€ 10, - plus € 1,- p.p. 
 
€ 300,- 

 

Betaling 

De toestemming voor wedstrijden wordt pas verleend als de vergoeding via betaling via overschrijving is 
ontvangen op bankrekeningnummer NL19 RABO 01658 73 108 ten name van Sportvisserij MidWest Nederland 
te Uitgeest. Restitutie na de datum van de wedstrijd is niet mogelijk. 

Het inplannen van viswedstrijden 

De viswedstrijdaanvragen die vóór 15 januari 2021 binnenkomen zullen worden toegekend op basis van de 
eerder genoemde volgorde en eventueel in overleg. Verzoeken tot het houden van viswedstrijden na 15 januari 
2021 worden behandeld op volgorde van binnenkomst.  

Toestemming 

De aanvrager wordt via e-mail in kennisgesteld van het al dan niet toekennen van de aangevraagde 
viswedstrijd. De voornoemde schriftelijke toestemming dient tijdens de viswedstrijd ter controle aanwezig te 
zijn en op eerste vordering aan de bevoegde controleur of BOA te worden getoond. 
 
Deelnemers die lid zijn van een bij Sportvisserij Nederland aangesloten vereniging dienen in het bezit te 
zijn van een geldige VISpas inclusief de bijbehorende lijsten van viswateren. 
 
Voor een nachtviswedstrijd is de nachtVISpas niet vereist, maar de VISpas is verplicht. De wedstrijdleiding dient 
bij een nachtviswedstrijd in bezit te zijn van de wedstrijdtoestemming met een bijlage met de namen en 
vispasnummers van alle deelnemers. 
 
Voor deelnemers die geen lid zijn van een bij Sportvisserij Nederland aangesloten vereniging geldt de 
schriftelijke toestemming voor het houden van een wedstrijd tevens als de “schriftelijke toestemming” om in 
het wedstrijdwater te mogen vissen met 1 hengel (karperwedstrijd 2 hengels) evenals het voorhanden hebben 
van maximaal 3 opgetuigde hengels en voor alle wettelijk toegestane aassoorten, tenzij anders is bepaald. Wel 
dient de wedstrijdleiding een lijst van namen van alle deelnemers te kunnen tonen als bijlage bij de 
wedstrijdtoestemming. 

Populaire viswedstrijdwateren 

Op een aantal wateren worden zeer veel viswedstrijden georganiseerd gedurende het gehele jaar of tijdens 
bepaalde perioden van het jaar. Deze zware druk kan in combinatie met andere factoren zoals 
weersomstandigheden, waterkwaliteit enz. ervoor zorgen dat er vissterfte optreedt. Om dit voor te zijn en te 
voorkomen dat de hengelsport hiervan als schuldige wordt aangewezen en viswedstrijden worden verboden, 
heeft het bestuur van Sportvisserij MidWest Nederland besloten om voor een aantal wateren aanvullende 
voorwaarden te stellen. Wanneer dit geldt zal in de toestemming een extra tekst zijn opgenomen. 
 
Voor viswedstrijden kunnen de volgende aanvullende voorwaarden van toepassing zijn: 

 Viswedstrijdduur van maximaal vier uur; 
 Geen meerdaagse wedstrijdreeksen toegestaan; 
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 Houdt u aan de leefnetcode; 
 Ga zorgvuldig om met de vis bij het wegen en zet de vis zo snel mogelijk weer terug; 
 Neem eventuele dode vis mee. Laat dode vis niet in of bij het water achter. 

 
Er zal intensief worden gecontroleerd op het naleven van deze voorwaarden. Om ongewenste situaties te 
voorkomen zal ook meer tijd en ruimte per viswedstrijd worden ingepland. Dit houdt concreet in dat er minder 
viswedstrijden georganiseerd kunnen worden.  

Calamiteiten 

Uitsluitend bij wedstrijden van verenigingen die zijn aangesloten bij Sportvisserij MWN met maximaal 50 
deelnemers mag in geval van zeer ongunstige weersomstandigheden en/of het onverwacht niet beschikbaar 
zijn van het gereserveerde wedstrijdwater worden uitgeweken naar een ander deeltraject of ander 
wedstrijdwater mits dit traject niet is gereserveerd door een andere vereniging. De organisatie dient vooraf op 
internet te controleren of het andere viswater beschikbaar is. De verplaatsing dient uiterlijk 2 werkdagen voor 
de datum van de viswedstrijd per e-mail te worden gemeld. Hiervoor zijn geen kosten verschuldigd. 

Bevoegdheden van Sportvisserij MidWest Nederland 

Sportvisserij MWN is bevoegd om verzoeken tot het organiseren van viswedstrijden af te wijzen indien het 
karakter van de aangevraagde wedstrijd niet in overeenstemming is met de doelstelling van Sportvisserij MWN. 
Indien de aanvrager zich niet kan vinden in de gronden welke leiden tot een afwijzing, heeft deze vervolgens de 
mogelijkheid zich te wenden tot de secretaris van Sportvisserij MWN. 
 
Sportvisserij MWN heeft het recht om bij één of meerdere overtredingen van het gestelde in dit 
reglement, de organisator voor bepaalde tijd geen toestemming te geven voor het organiseren van 
viswedstrijden in haar toebehorende wateren. De organisator wordt hiervan schriftelijk op de hoogte 
gesteld door de federatie. Slechts voor aanvragers die lid zijn van Sportvisserij MWN bestaat de 
mogelijkheid om tegen dit besluit schriftelijk bezwaar aan te tekenen bij de secretaris van 
Sportvisserij MWN. De uitspraak van secretaris is bindend. Sportvisserij MWN heeft het recht bij onvoorziene 
omstandigheden af te wijken van het gestelde in deze voorwaarden en het reglement. 

Inspanningsverplichting Sportvisserij MidWest Nederland 

Sportvisserij MWN zal alles in het werk stellen om het goed laten verlopen van wedstrijdvissen in 
haar viswater te bewerkstelligen. Het bekend maken van de procedure is daar onderdeel van. 
Viswedstrijden kunnen worden aangevraagd via de wedstrijdmodule www.viswedstrijdaanvragen.nl of via de 
link op de website van de federatie: www.sportvisserijmidwestnederland.nl onder WEDSTRIJDEN, Wedstrijd 
aanvragen. Hierop is tevens de kalender van geaccordeerde en aangevraagde viswedstrijden te raadplegen.  
De volgende documenten zijn hierop van toepassing: 

 Reglement & Voorwaarden voor het aanvragen en organiseren van viswedstrijden op viswater van 
Sportvisserij MidWest Nederland; 
 

Het Reglement is op de website van de federatie geplaatst: www.sportvisserijmidwestnederland.nl.  

http://www.viswedstrijdaanvragen.nl/
http://www.sportvisserijmidwestnederland.nl/
http://www.sportvisserijmidwestnederland.nl/

