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Reglementswijzigingen t.o.v. 2019 
- Groen geschreven artikelen zijn volledig nieuwe in dit reglement. 

- Blauw woorden in het artikel zijn aanvullend op het artikel van 2019. 

ALGEMENE VOORWAARDEN 
 

Algemeen 
1. De Finale Open Nationaal Kampioenschap Kustvissen is een landelijke wedstrijd die op 

individuele basis wordt gevist en op basis van de uitslag wordt de Open Nationaal 

Kampioen Kustvissen (heren) bepaald.  
  

2. Sportvisserij Nederland draagt zorg voor de organisatie en uitvoering van de Finale 
Open Nationaal Kampioenschap Kustvissen 2020.  

 
3. Aan de Finale Open Nationaal Kampioenschap Kustvissen gaat in drie federaties 

(Zuidwest Nederland, Midwest Nederland en Fryslan) een selectiewedstrijd vooraf. Het 
water voor de selecties wordt door de organiserende federatie aangewezen. Er dienen 
minimaal 5 personen per federatie mee te doen aan een selectie om afvaardiging naar 
de Finale Open Nationaal Kampioenschap Kustvissen mogelijk te maken. 

 
4. Deelnemers dienen in het bezit te zijn van een geldige VISpas. 

 
5. De Finale Open Nationaal Kampioenschap Kustvissen (heren) is voor heren senioren. 

Dames en Junioren (U16 en U21) vissen in een eigen categorie, waarvoor een ander 
reglement geldt. 

 

6. Alle deelnemers van de Finale Open Nationaal Kampioenschap Kustvissen conformeren 
zich bij inschrijving aan het wedstrijdreglement. Sportvisserij Nederland draagt zorg 

voor het tijdig kenbaar maken van dit document, tezamen met informatie over de 
wedstrijddata en –plaatsen. 

 

7. De loting van de steknummers vindt plaats op het kantoor van Sportvisserij Nederland 
met een geprogrammeerd loting/uitslagensysteem, waarna deze in een gesloten doos 
wordt overhandigd aan de wedstrijdleiding.  

 

Inschrijving 
8. Inschrijvingen voor de selectiewedstrijden dient plaats te vinden bij de betreffende 

federatie. 
 

9. Na de sluitingsdatum voor inschrijving/aanmelding kunnen geen deelnemers meer 
worden ingeschreven/aangemeld. 

 

10. Een deelnemer mag jaarlijks slechts deelnemen aan een selectiewedstrijd van één 

federatie, ook al is hij/zij lid van meerdere hengelsportverenigingen (en dus mogelijk 
meerdere federaties). 

 
11. Het inschrijfgeld voor de selectiewedstrijd wordt jaarlijks door de organiserende 

federatie vastgesteld. Tevens gelden tijdens de selectiewedstrijd de reglementen die de 
betreffende federatie heeft vastgesteld. 
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12. Het inschrijfgeld voor de Finale Open Nationaal Kampioenschap Kustvissen (Heren) 
bedraagt € 15,- per deelnemer. 

 
13. De afvaardiging van de selectiewedstrijden naar de Finale Open Nationaal 

Kampioenschap Kustvissen wordt gevormd door de bovenste 40% van de einduitslag 
(afgerond naar boven) van de selectiewedstrijd. Waarbij wordt doorgeteld wanneer 
iemand verhinderd is. 

 

Wedstrijdleiding, jury en controleurs 
14. Namens Sportvisserij Nederland is er tijdens de Finale Open Nationaal Kampioenschap 

Kustvissen één wedstrijdleider aanwezig voor het organiseren, aansturen en leiden van 

de wedstrijd. 
 

15. Alle aanwezige COW-leden tijdens de wedstrijd vormen de jury en zijn tijdens de 

wedstrijd jurylid. 

16. Iedere wedstrijd is per vak tenminste één hoofdcontroleur aanwezig als aanspreekpunt 
en verantwoordelijke voor betreffend vak.  

 
17. De jury heeft de taak om bij geschillen een beslissing te nemen wat leidt tot een 

uitspraak. Het gaat hierbij om eventueel op te leggen sancties. 

 

Publicatie, sancties en beroep 
18. Klachten tijdens de wedstrijden dienen eerst onderling (deelnemer/controleur en evt. 

hoofdcontroleur) opgelost te worden.  
 

19. Overtredingen van het wedstrijdreglement en/of de algemene voorwaarden of andere 
misdragingen van deelnemers worden vermeld op de wedstrijdkaart.  

 
20. Deelnemers met een vermelding op de wedstrijdkaart kunnen tot een uur na de 

wedstrijd protest aantekenen bij de jury. 

 
21. Indien betrokkenen (deelnemer/controleur) niet tot overeenstemming komen, wordt de 

voltallige jury ingelicht en neemt zij, na hoor en wederhoor, unaniem een besluit. Van 
het besluit wordt een schriftelijk verslag uitgebracht aan Sportvisserij Nederland. 

 
22. Na een besluit van de jury (juryrapport) kan nog één keer protest worden 

aangetekende -schriftelijk en binnen 5 werkdagen na het genomen besluit,  gericht aan 

de secretaris en commissaris wedstrijden van het bestuur van Sportvisserij Nederland. 
Het besluit van de secretaris en de commissaris wedstrijden (namens het bestuur van 
Sportvisserij Nederland) wordt binnen 10 werkdagen kenbaar gemaakt en is bindend.  

  
23. Op de eerstvolgende werkdag na de wedstrijddag wordt de uitslag nog op de website 

van Sportvisserij Nederland gepubliceerd (www.sportvisserijnederland.nl). 

 

24. Protesten over de uitslag dienen binnen twee werkdagen na publicatie op de website 
van Sportvisserij Nederland schriftelijk te worden ingediend bij Sportvisserij Nederland 
(wedstrijden@sportvisserijnederland.nl of via Postbus 162, 3720 AD Bilthoven). Tijdig 
ingediende protesten worden door Sportvisserij Nederland beoordeeld en binnen 10 
werkdagen behandeld en schriftelijk kenbaar gemaakt aan de deelnemer en is bindend. 

 

  

http://www.sportvisserijnederland.nl/
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25. Iedere poging tot bedrog of misleiding (ook wanneer dit achteraf is geconstateerd) 
evenals onsportief of aanstootgevend gedrag tijdens de gehele wedstrijddag, kan tot 

diskwalificatie door de jury leiden. De jury brengt schriftelijk verslag uit aan 
Sportvisserij Nederland. 

 

26. Bij diskwalificatie vindt geen restitutie van inschrijfgelden plaats en eventuele ontstane 
schade aan de kant van Sportvisserij Nederland, wordt bij de gediskwalificeerde 

verhaald. 

 

Internationale afvaardiging 
27. Sportvisserij Nederland bepaalt of, waar en wanneer aan (officiële) internationale 

wedstrijden en/of kampioenschappen wordt deelgenomen. 
 

28. De nummers 1 t/m 10 van de Finale Open Nationaal Kampioenschap Kustvissen zitten 
in de Nationale Selectie (waarbij niet wordt doorgeteld). 

 

29. De bondscoaches zoutwatervissen stellen de Nederlandse teams samen die door 
Sportvisserij Nederland worden afgevaardigd naar de internationale kampioenschappen 
en wedstrijden. Bondscoaches kiezen hun teams uit de Nationale Selecties. De 
bondscoaches behouden het recht om ten allen tijde een teamlid te vervangen. 

 
30. Bondscoaches van Sportvisserij Nederland mogen gedurende de wedstrijd in het vak 

komen en eventueel aanwijzingen geven aan de deelnemers.  

WEDSTRIJDREGLEMENT 
 

Wedstrijdregels algemeen 
31. Voor de Finale Open Nationaal Kampioenschap Kustvissen worden 1 tot maximaal 5 

vakken uitgezet, aangeduid met een letter (A, B, C, D en E).  

 

32. Binnen de vakken zijn de deelnemersplaatsen aaneengesloten uitgezet. De afstand 
tussen de steknummers bedraagt minimaal 15 meter, streven naar 20 meter waar en 
wanneer mogelijk. Een stek wordt aangegeven met een nummer dat correspondeert met 
het nummer op de wedstrijdkaart. 

 
33. De Finale Open Nationaal Kampioenschap Kustvissen heeft een tijdsduur van 4 

aaneengesloten uren. 
 

34. In geval van een (ernstige) calamiteit tijdens de wedstrijd zal de wedstrijd worden 
gestaakt en mogelijk hervat. Dit wordt aangegeven middels een geluidsignaal. 

 

35. Is de wedstrijd nog niet halverwege, dan wordt uiterlijk binnen 1 uur na het 

stakingssignaal besloten of de wedstrijd wordt hervat. Wordt de wedstrijd hervat, zal 

een dubbelsignaal (2x geluidssignaal) de hervatting van de wedstrijd aanduiden. De 

wedstrijd wordt dan, als de omstandigheden dit toelaten, uitgevist met de resterende 

tijd (totale wedstrijdduur 4 uur). 
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36. In geval van staken tijdens de wedstrijd, bijvoorbeeld door weersomstandigheden, is de 

wedstrijd beëindigd als tenminste 50% is vervist. De uitslag van de wedstrijd wordt 

bepaald aan de hand van de gevangen vis tot en met het geluidsignaal (de vis die in de 

laatste draai wordt gevangen telt nog mee).  

37. Voor het startsein van de wedstrijd mag niet worden gevist. Bij het eerste signaal 

begint de wedstrijd, het tweede signaal geeft het einde aan, waarna onmiddellijk moet 
worden ingehaald. 

 
38. Er mag ten behoeve van het ingooien en uitdraaien tot kniehoogte in het water worden 

gelopen. Vissen vanaf een drooggevallen bank is uitsluitend toegestaan indien 
tenminste aan één zijde de bank niet is onderbroken door water (dus aansluit aan het 

strand). De hoofdcontroleur kan toestemming geven hiervan af te wijken. 

 
39. Bij aanvang van de wedstrijd mag de deelnemer geen onbeschadigde vis in het bezit 

hebben, anders dan aasvis; bij overtreding volgt diskwalificatie. 
 

40. Deelnemers mogen op geen enkele wijze hulp van anderen aanvaarden. 

 

Materiaal en Aas 
41. Deelnemers zijn vrij in de keuze van het werpgewicht, type en soort, mits het niet – na 

te zijn ingeworpen – afdrijft / wegstroomt en daarbij andere deelnemers hindert. 
 

42. De deelnemer dient te vissen met één hengel (max. 5 meter) met opwindmechanisme 

(molen of reel), voorzien van ten hoogste drie haken.  
 

43. Alle aassoorten zijn toegestaan, behalve krab.  
 

44. Het is toegestaan om attractieve materialen te gebruiken zoals: heldere lepels, gekleurde 
drijvende of niet-drijvende kralen (maximale grootte 15 mm), gekleurde veren, 
fluorescerende voorwerpen, enz op de haaklijn maar niet op de hoofdlijn. Per onderlijn 
zijn maximaal drie drijvende kralen toegestaan. De attractieve materialen zijn slechts 
toegestaan op de haaklijn (de haaklijn is het deel van de onderlijn met de haken). Het 
gebruik van een schuifhaak op de hoofdlijn is verboden. 
 

45. Alle drijvende materialen zijn slechts toegestaan op de haaklijn (de haaklijn is het deel 
van de onderlijn waar de haak direct aan is bevestigd). Het gebruik van een schuivende 
haak op enig deel van de lijn is verboden. 

 
46. Het ter beschikking hebben van reservehengels met gemonteerde molen met de lijn 

door de ogen is toegestaan, mits niet voorzien van een onderlijn en met de top gericht 

richting vaste land. Beaasde onderlijnen, mits niet aan de hengel gemonteerd, zijn 
toegestaan. 

 

Controle en meten 
47. Vis dient na vangst (met of zonder onderlijn) eerst in de emmer rechthoekige emmer 

(minimale afmetingen: lengte 35 cm, breedte x 23 cm en hoogte 24 cm en minimaal 12 
liter water) te worden gedaan alvorens opnieuw wordt ingeworpen. Nadien kan de vis 
worden onthaakt. De controleurs worden zo snel mogelijk geattendeerd om er voor te 
zorgen dat de vis zo snel mogelijk kan worden teruggezet. De controleur zet de vis na 
meting in het water terug. 
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48. Indien een deelnemer meerdere lijnen, van andere deelnemers en/of losse lijnen, 

binnenhaalt, mag deze geen vis van de haak halen, zonder overleg met de eigenaar 
van de andere lijn, of met de controleurs. Op straffe van diskwalificatie. 

 
49. De deelnemer dient de gevangen vis zodanig te onthaken en te behandelen, dat geen 

verminking ontstaat en aldus de vis onbeschadigd kan worden teruggezet. Beschadigde 
vis wordt niet meegeteld, op het aanbieden van dode vis volgt diskwalificatie. 

 

50. Beschermde vissoorten en/of vissoorten waarvoor een gesloten tijd geldt, dienen zo 
spoedig mogelijk te worden gemeten en teruggezet. 

 

51. Er wordt gevist op lengte (centimeters), waarbij elke aangevangen en genoteerde 
centimeter gewaardeerd wordt met één punt (11,2 cm = 12 punten), met uitzondering 
van vissen beneden de 10 cm, waaraan ongeacht de soort 1 punt per vis wordt 
toegekend. 

 
52. Bij vangst van een vis met haken van verschillende deelnemers, ontvangt alleen de 

deelnemer, van wie de haak in de bek van de vis zit, de wedstrijdpunten. Heeft een 
gevangen vis haken van meer deelnemers in de bek, dan wordt de vis niet meegeteld. 

 
53. Deelnemers dienen hun ingevulde deelnemerskaart/ vangstlijst te tekenen voor 

akkoord. Zonder handtekening of paraaf vervalt iedere mogelijkheid tot protest omtrent 
de score.  

 

Sancties en straffen 
54. Wanneer regels uit het reglement worden overtreden, kan de jury besluiten tot het 

opleggen van een sanctie.  

 
55. Diskwalificatie kan tot gevolg hebben dat de deelnemer gedurende een jaar van 

wedstrijden van Sportvisserij Nederland wordt uitgesloten. Hiervan wordt de deelnemer 
zo snel mogelijk in kennis gesteld. Tevens worden de betrokken federatie en 
hengelsportvereniging geïnformeerd. 

 
56. Een deelnemer die met een gegronde reden – ter beoordeling van de wedstrijdleiding – 

voortijdig de wedstrijd verlaat en zich afgemeld heeft, zal in de gelegenheid worden 
gesteld om zijn meest recente vangst(en) nog aan te bieden. 

 
57. Een deelnemer die zonder een gegronde reden of zonder afmelding niet komt opdagen 

of voortijdig de wedstrijd verlaat, wordt gediskwalificeerd waarbij de eventuele 

vangsten tot dan toe niet worden gewogen en meegenomen in de uitslag. 
 

58. Na de wedstrijd moet de visplek weer schoon worden achtergelaten.  

 

Klassering en prijzen 
59. Op grond van de vangstpunten per deelnemer, per vak, wordt een klassement 

opgemaakt. Diegene, die in het vak het hoogste aantal vangstpunten heeft behaald, 
wordt nummer 1 en ontvangt 1 klassementspunt. De nummer 2 in dat vangt ontvangt 
2 klassementspunten en vervolgens in opvolging. 
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60. De vangstpunten zijn gerelateerd aan de lengte van de gevangen vis(sen), alsmede 
punten voor gevangen ondermaatse vissen. Indien mocht blijken, dat meer deelnemers 

in het vak een gelijk aantal punten hebben, dient voor de klassering op volgende wijze 
de rangvolgorde te worden vastgesteld: 
a. Volgens het totaal aantal gevangen vissen; 
b. Volgens het totaal aantal gevangen vissen van 10 cm of groter; 
c. Volgens het grootste gevangen exemplaar, indien gelijk het 2e grootste, etc.;  
d. Indien dit ook gelijk is, ontvangen de deelnemers dezelfde klassering en wordt 

doorgeteld. 

 
61. Vervolgens wordt een totaalklassement opgesteld, waarbij de maximaal vijf 

vakwinnaars zich als de nummers 1 t/m 5 klasseren (op volgorde van vangstpunten en 

bij gelijk aantal, volgens de in artikel 64 genoemde rangvolgorde) van de uitslag, de 
maximaal vijf nummers 2 per vak vormen de nummers 6 t/m 10 etc. 

 
62. Een niet-vanger ontvangt één klassementspunt meer dan het hoogste aantal 

klassementspunten in enig vak, rekening houdend met doortellen bij geval van gelijke 
klassementscijfers. 

 
63. De winnaar mag zich Nationaal Kampioen Kustvissen noemen en mag, ongeacht 

deelname aan de selectie, deze titel het jaar daaropvolgend verdedigen. 
 

64. Voor de Top 3 van de Finale Open Nationaal Kampioenschap Kustvissen wordt een 
Delftsblauw bord ter beschikking gesteld. 

 
65. Voor de Top 10 van de Finale Open Nationaal Kampioenschap Kustvissen wordt een 

medaille ter beschikking gesteld. 
 

66. Op de wedstrijddag zelf worden de 10 medailles uitgereikt aan de winnaars op een 

locatie dichtbij het parcours. De Delftsblauwe borden worden feestelijk uitgereikt op het 
Sportvisserij Nederland Topsportgala ten overstaan van de gehele top van de 
wedstrijdvisserij.  

 

Overig 
67. Onkosten van deelnemers tijdens het Open Nationaal Kampioenschap worden door 

Sportvisserij Nederland niet vergoed. 
 

68. Sportvisserij Nederland en de eventueel betrokken federaties en/of verenigingen 
kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor ongevallen, letsel en/of schade. Ook 
diefstal, verlies of beschadiging van spullen kunnen niet worden verhaald.  

 
69. Sportvisserij Nederland is niet aansprakelijk voor eventuele (financiële) consequenties 

naar aanleiding van verschuiven of vervallen van wedstrijden of het publiceren (en 
aanpassen) van de uitslag. 

 
70. Iedere deelnemer, wedstrijdleider en jurylid wordt geacht de reglementen te kennen en 

stipt na te leven. Deelnemen betekent instemmen. 
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71. Deelnemers aan de wedstrijden georganiseerd door of namens Sportvisserij Nederland 
verklaren met hun deelname zich te onderwerpen aan de tuchtrechtspraak van het 

Instituut Sportrechtspraak evenals aan de besluiten van diens organen waaronder de 
aanklager, tuchtcommissie en commissie van beroep. Dit betreft doping, matchfixing en 
seksuele intimidatie conform de vigerende reglementen, regelingen en procedures van 
het Instituut Sportrechtspraak. Deze zijn beschikbaar via de website van het Instituut 
Sportrechtspraak. 

 
72. Wanneer een beslissing op grond van voorgaande artikel tot gevolg heeft dat een 

besluit nietig is of wordt vernietigd, kan hieraan door de deelnemer geen recht op 
schadeloosstelling worden verleend, terwijl evenmin aanspraak kan worden gemaakt op 
een gewijzigde uitslag of het opnieuw houden van een wedstrijd of evenement.   

 
73. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de jury en de wedstrijdleider 

van de betreffende wedstrijd. 


