
 

 
 

1. Alle wedstrijden verlopen volgens de laatste versies van het Protocol veilig sporten van het 

NOC-NSF en het Protocol verantwoord vissen van Sportvisserij Nederland.  

 

2. Aan de Finale ONK Kustvissen heren 55-/55+ gaat in drie federaties (Zuidwest Nederland, 

MidWest Nederland en Fryslân) een selectiewedstrijd vooraf. Een deelnemer mag jaarlijks 

slechts deelnemen aan een selectiewedstrijd van één federatie. 

 

3. Het inschrijfgeld voor de selectiewedstrijd van Sportvisserij MidWest Nederland is 

vastgesteld op 10 euro. Ingeschreven deelnemers die zich, om welke reden dan ook, 

terugtrekken of op de wedstrijddag niet verschijnen, zijn het inschrijfgeld onverminderd 

verschuldigd.  

 

4. Deelnemers dienen in het bezit te zijn van een op hun naam gestelde en van het logo en/of 

de naam van de vereniging waarvoor zij deelnemen voorziene, geldige VISPAS uitgegeven 

door Sportvisserij Nederland én een officieel identiteitsbewijs. 

 

5. De leeftijdscategorie voor de selectie Kustvissen heren 55- betreft heren die in het jaar van 

het kampioenschap 55 of jonger worden. De leeftijdscategorie voor het ONK Kustvissen 

heren 55+ betreft heren die in het jaar van het kampioenschap 56 of ouder wordt. 

 

6. De afvaardiging van de selectiewedstrijd naar de Finale ONK Kustvissen heren 55+/55- 

wordt gevormd door de bovenste 40% van de einduitslag (afgerond naar boven) van de 

selectiewedstrijd. Waarbij wordt doorgeteld wanneer iemand verhinderd is. 

7. Deelnemers gaan akkoord met dit reglement, het privacy statement van Sportvisserij 

MidWest Nederland, publicatie van de uitslag, eventueel toegekende waarschuwingen of 
sancties en eventuele publicatie van foto’s gemaakt in het kader van deze wedstrijd. 
 

8. De officiële wedstrijd duurt van het moment dat het eerste signaal gaat tot het moment dat 
de deelnemer tekent voor zijn/haar vangst op de wedstrijdkaart. Er wordt vier uur 
aaneengesloten gevist.   
 

9. Tijdens de gehele wedstrijd is het verboden om onder invloed te zijn van alcohol, drugs 

en/of te roken voor de deelnemers, de coaches, de wedstrijdleiding, controleurs en 

juryleden.  

10. Zodra de deelnemer in het bezit is van zijn/haar vak en nummer, welke uiterlijk één uur 
voor begin wedstrijd bekend zal zijn, mag hij/zij zich naar de visplaats begeven en met de 
opbouw beginnen. Deelnemers mogen op geen enkele wijze hulp van anderen aanvaarden. 
 

11. 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. 

12. De wedstrijdleiding heeft het recht de wedstrijd bij slechte weersomstandigheden of 

bepaalde calamiteiten niet door te laten gaan, stil te leggen en indien mogelijk later te 
hervatten of te beëindigen. Tijdens de wedstrijd signaal 1 betekent stoppen met vissen, 

signaal 2 betekent dat over 5 minuten de wedstrijd wordt hervat en signaal 3 betekent 
beginnen met vissen, de wedstrijd is hervat. Bij hervatting eindigt de wedstrijd altijd op de 
oorspronkelijke tijd. Indien bij het definitief stoppen van de wedstrijd 50% of meer van de 
wedstrijdduur is gevist, is de wedstrijd geldig.  
 
 
 

 

Wedstrijdreglement Selectie ONK Kustvissen 
 

 

https://www.sportvisserijmidwestnederland.nl/klantenservice/privacy-statement.html


 
13. Er mag ten behoeve van het inwerpen en ophalen tot kniehoogte (dwz water tot onder de 

knieschijf) 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). Men dient in een denkbeeldige rechte lijn naar de waterkant te 

blijven bewegen. De hoofdcontroleur kan toestemming geven hiervan af te wijken. 

 

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

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

 

15. 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. 

 

16. 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. 

17. 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. 
 

18. 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. 
 

19. Alle aassoorten zijn toegestaan, behalve krab.  

 

20. 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. 

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

22. 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. 
 

23. 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. 
 

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

verminking ontstaat en de vis onbeschadigd kan worden teruggezet. De ter meting 

aangeboden vis dient in levende staat te verkeren. Men dient te allen tijde zorg te dragen 

voor het welzijn van de vis. 

 

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

26. Deelnemers dienen hun ingevulde deelnemerskaart/ vangstlijst te tekenen voor akkoord. 

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



 
 

27. Indien mocht blijken, dat meer deelnemers in het vak een gelijk aantal vangstpunten 

hebben, dient voor de vakklassering op volgende wijze de rangvolgorde 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. 

28. De winnaar is diegene met het hoogst aantal vangstpunten (bij 1 vak). Bij meerdere 
vakken worden de vakwinnaars op vangstpunten gerangschikt, daarna de nummers twee, 
nummers drie, etc.  
 

29. Een niet-vanger ontvangt één klassementspunt meer dan het hoogste aantal 
klassementspunten in enig vak, rekening houdend met doortellen bij geval van gelijke 

klassementspunten.  
 

30. De winnaar mag zich een jaar lang Federatief Kampioen Kustvissen Heren 55-/55+ 
noemen en de top drie ontvangt een Delftsblauw bord.  
 

31. Vakuitslagen en de officiële uitslag worden z.s.m. op de website van Sportvisserij MidWest 

Nederland geplaatst. 

 

32. 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 meegenomen in de uitslag. 

 

33. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslissen de wedstrijdleider en jury van 

de betreffende wedstrijd.  

 

34. Na een besluit van de jury/juryrapport kan één keer protest worden aangetekend – 

schriftelijk en binnen 5 dagen na het genomen besluit – gericht aan de secretaris en 

commissaris wedstrijden van het bestuur van Sportvisserij MidWest Nederland. Het besluit 

van de secretaris en commissaris wedstrijden (namens het bestuur van het bestuur van 

Sportvisserij MidWest Nederland) wordt binnen 10 werkdagen kenbaar gemaakt en is 

bindend. 


