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Kenmerk:       AT-2018-012 
Datum:     08-02-2018 
Onderwerp:    Uitnodiging Federatief Club Kampioenschap Midden Nederland 
 
 
Geacht(e) bestuur en/of wedstrijdcommissie, 
 
Ook dit jaar gaan wij een Federatief Club Kampioenschap organiseren. Hiervoor zijn de volgende data 
vastgesteld wanneer de wedstrijden uiterlijk gevist moeten zijn. 
 

• 1e ronde 28 april 2018 

• 2e ronde 19 mei 2018 

• 3e ronde 16 juni 2018 
 
De uitslag van de wedstrijd moet uiterlijk één week na de wedstrijd in het bezit zijn van de 
wedstrijdcommissie van de Federatie. 
 

• Finale Hengelsport Federatie Midden Nederland op 26 augustus 2018. 
 

Het gebied van Hengelsport Federatie Midden Nederland is voor de wedstrijden in drie regio’s 

onderverdeelt. Het betreft de regio’s Oost, Midden en West. De eerste voorronde van de clubs worden 

in de regio’s gevist tussen verenigingen afkomstig uit dezelfde regio. De voornaamste reden hiervan is 

om de kosten enigszins te beperken i.v.m. reisafstanden e.d. 

 

De winnaar wordt door Sportvisserij Nederland, samen met de winnaars van de andere federaties,  

uitgenodigd om deel te nemen aan het landelijk Club Kampioenschap dat in oktober gevist wordt.  

 

De inschrijvingen moeten vóór 5 april binnen zijn, de loting is op 10 april. 

 

Het online inschrijvingsformulier (zie hiervoor onze website 

http://www.hfmiddennederland.nl/wedstrijden/federatief-club-kampioenschap.html) moet worden 

voorzien van de gegevens van de teamcaptain en teamleden. Het formulier dient volledig ingevuld te 

worden. 

 

Met vriendelijke groet, 

 
Secretariaat Wedstrijdcommissie 
 
Het Vergun 26A 
6931 KD Westervoort 
Tel: 026-3212045 
E-mail: info@hfmiddennederland.nl 
 
 
 
Bijlage 1 : Wedstrijdreglement Federatief Club Kampioenschap Hengelsport Federatie Midden 
Nederland  
 
 

  

http://www.hfmiddennederland.nl/wedstrijden/federatief-club-kampioenschap.html
mailto:info@hfmiddennederland.nl


  
HENGELSPORT FEDERATIE MIDDEN NEDERLAND 
Het Vergun 26A 
6931 KD Westervoort 
Tel: 026-3212045 
E-mail: info@hfmiddennederland.nl 
 
 

Inschrijfgeld:                    

Per team:  € 20,- (Alle inleg aan prijzen)            

Het bedrag moet vóór de uiterste datum inschrijving zijn overgemaakt op rekeningnummer 
NL08INGB0003280901 ten name van HF Midden Nederland, onder vermelding van Federatief Club 
Kampioenschap en de naam van de vereniging. 

Let op: Alleen de teams van de vereniging dienen het inschrijfgeld aan de penningmeester 
overmaken, niet de individuele deelnemers van het team. 

Bij te laat betalen kan er niet deelgenomen worden aan het Federatief Club Kampioenschap. 
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Bijlage 1 
 
WEDSTRIJDREGLEMENT FEDERATIEF CLUBKAMPIOENSCHAP 2018 HENGELSPORT 
FEDERATIEMIDDEN  NEDERLAND 
Datum: 01-02-2018 
 
Deelname  

1. Deelnemers dienen in het bezit te zijn van een op hun naam gestelde geldige 
(JEUGD)VISPAS van de Hengelsport Federatie Midden Nederland waarvoor ze 
uitkomen. 

2. Het aantal deelnemende vissers per vereniging is beperkt tot 25. De uitslag wordt 
echter opgemaakt op basis van de vijf hoogstgeplaatste vissers van één vereniging. 

3. Inschrijving voor het Federatief Clubkampioenschap geschiedt bij Hengelsport 
Federatie Midden Nederland en staat open voor alle aangesloten 
verenigingen/teams.  

4. Per vereniging kunnen meerdere teams worden ingeschreven. Verenigingen kunnen 
ook samen een team vormen.  Een deelnemer kan maar voor één team uitkomen.  

5. Er worden voorrondes en één finale gevist.  
 
Wedstrijdregels  

6. Hengelsport Federatie Midden Nederland (HFMN) loot welke verenigingen het tegen 
elkaar zullen opnemen. 

7. De verenigingen bepalen onderling of er één wedstrijd gevist gaat worden of dat er 
een uit- en thuiswedstrijd gevist zal worden. Bij één wedstrijd zal door HFMN geloot 
worden welke vereniging “thuisvist”. 

8. De “thuisvissende” vereniging bepaalt in welk water gevist wordt en geeft dit zo 
minimaal twee weken voor de wedstrijd door aan de tegenstander en stelt kosteloos 
oefenvergunningen beschikbaar aan de tegenstander. HFMN bepaalt waar de finale 
gevist zal worden.  

9. De voorrondes dienen gevist te worden volgens de datums die in de bijlage staan. 
10. De uitslag en de namen van de vissers die hebben deelgenomen moeten binnen één 

week na de wedstrijd per e-mail aan HFMN doorgegeven zijn. 
11. Alle voorrondes en de finale worden volgens dit reglement gevist. Er kunnen 

aanvullende regels voor het betreffende wedstrijdwater (bijvoorbeeld over de 
toegestane hoeveelheid voer) gesteld worden. Indien beide teamcaptains het eens 
zijn kan er van het reglement afgeweken worden. 

12. De wedstrijd heeft een tijdsduur van vier uur aaneengesloten. De teamcaptains van 
de verenigingen overleggen bij slechte weersomstandigheden (onweer e.d.) of 
bepaalde calamiteiten (ongevallen, demonstratie e.d.) om de wedstrijd stil te leggen 
en na enige tijd te hervatten. Indien minimaal 50% van de wedstrijdduur is gevist, is 
de wedstrijd geldig. Bij geringere duur wordt er de wedstrijd overgevist.  

13. Er worden geen vakken uitgezet. Junioren, senioren en dames vissen zo verdeeld 
mogelijk door elkaar. 

14. Er mag worden gevist met één hengel. De hengelkeuze is vrij. De Teamcaptains 
kunnen na goed overleg, hiervan afwijken mits dit door de vereniging van het 
wedstrijdwater toegestaan wordt. 

 
15. Ten aanzien van aas en voer is het voorhanden hebben en/of gebruik van gekleurde 

maden en lokvoeders waaraan (schadelijke) kleurstoffen zijn toegevoegd, niet 



  
HENGELSPORT FEDERATIE MIDDEN NEDERLAND 
Het Vergun 26A 
6931 KD Westervoort 
Tel: 026-3212045 
E-mail: info@hfmiddennederland.nl 
 
 

toegestaan. Er kunnen plaatselijk beperkingen opgelegd worden aan de hoeveelheid 
lokvoer.  
Brood, deeg, en samenstellingen van materialen of aas zoals bolletjes, boilies, 
voerballetjes, deegsoorten, pellets etc. zijn toegestaan. Kunstmatig aas zoals 
imitaties van maden, waterlarven en maïs etc. en Rubiver is toegestaan. Vers de 
vase, kunstaas, kunstvliegen, levende of dode vis en viseitjes zijn verboden.  

16. Elke vereniging wijst een team captain aan. Loting van de plaatsnummers vindt 
plaats door de team captains van beide verenigingen. Bij ongelijk aantal deelnemers 
moet de verdeling zoveel mogelijk gespreid zijn. Ook moeten de kop plekken door 
loting verdeeld worden. 

17. Uitsluitend bij aanvang mag er zwaar gevoerd worden. Licht bijvoeren tijdens de 
wedstrijd is wel toegestaan. Onder licht bijvoeren wordt verstaan, maximaal datgene, 
dat een deelnemer per worp met één hand in één beweging uit los lokvoer kan 
omvatten. Voeren met een voercup op de vaste hengel en vissen tegelijk is 
toegestaan.  

18. Elke gevangen meetellende vis (zie art. 22) moet door de deelnemer in een leefnet 
worden bewaard. Indien de vis zich tijdens het laatste signaal uit het water bevindt 
wordt deze vis meegeteld. 

19. Het leefnet dient tot aan het moment van de weging in het water te blijven. De limiet 
per leefnet bedraagt maximaal 20 kg, indien nodig kan tijdens de wedstrijd een 2e of 
3e leefnet worden bijgeplaatst. Wordt meer dan 20 kg in een leefnet aangetroffen, 
dan geldt het maximum van 20 kg. Nadat de vangst van een deelnemer is gewogen 
dient de vis weer voorzichtig in het water te worden geplaatst.  

20. Een deelnemer is verplicht zijn vangst te laten wegen, te laten noteren op de 
wedstrijdkaart en deze voor akkoord te ondertekenen. Een deelnemer die voortijdig 
de wedstrijd verlaat en/of zijn leefnet uit het water verwijdert voordat tot de weging 
wordt opgeroepen, wordt gediskwalificeerd.  

21. 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 
weging aangeboden vis dient in levende staat te verkeren. Overtreding van dit artikel 
kan tot diskwalificatie leiden.  

22. Wegen van de vis geschiedt over maatse- en niet door maat beschermde soorten. 
Barbeel, snoek, meerval  en aal mogen niet in het leefnet worden bewaard. Als deze 
vissoort aangetroffen wordt volgt diskwalificatie. Indien bij het wegen ondermaatse vis 
wordt aangetroffen, wordt 100 gram in mindering gebracht per aangetroffen 
ondermaatse vis , terwijl deze vissen niet voor weging in aanmerking komen. NB 
Ondermaatse baars mag wel in het leefnet bewaard worden en wordt meegewogen. 
Het in bezit hebben en ter weging aanbieden van beschermde vissoorten en/of 
barbeel vissoorten waarvoor een gesloten tijd geldt (o.a. Winde, zalm en zeeforel - 
zie verder de bepalingen vermeld in de Gezamenlijke Lijst van Nederlandse 
Viswateren), is eveneens verboden. Indien deze vissoorten eventueel worden 
gevangen, dienen deze onmiddellijk te worden teruggezet. Bij overtreding volgt 
diskwalificatie.  
 
Indien de gevangen vis niet kan worden gewogen dient deze te worden geteld totdat 
de gevangen vis gewogen kan worden (vanaf 10 gram). Bij 0 gram wordt het aantal 
visjes genoteerd dat is gevangen. 
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Klassering  

23. Op grond van het behaalde vangstgewicht wordt een klassering opgemaakt.  
Deze klassering geldt over de vijf hoogstgeklasseerde vissers per vereniging.  
De deelnemer die het hoogste vangstgewicht heeft behaald krijgt 10 
klassementspunten, de daarop volgende 9 enz. (tijdens finale resp. 15 punten,  
14 punten enz.).  
Junioren (U20) krijgen 5 bonuspunten, indien ze bij de eerste vijf van het totaal 
klassement eindigen en vis hebben gevangen. Indien meer deelnemers hetzelfde 
vangstgewicht hebben, verkrijgen zij dezelfde klassementspunten. Vervolgens wordt 
doorgeteld (bijv. 2 x 9, volgende 7 punten). Niet verschenen deelnemers, 
gediskwalificeerde deelnemers evenals deelnemers die geen vangstpunten hebben 
behaald, ontvangen het gemiddelde aantal punten van de niet-vangers. De club met 
het hoogste aantal klassementpunten is winnaar en gaat door naar de volgende 
ronde/finale.  

24. Indien clubs met gelijke klassementspunten eindigen, dient op onderstaande wijze de 
juiste rangvolgorde te worden vastgesteld.  

a. Volgens het totale vangstgewicht van de vijf hoogstgeklasseerden per team;  
b. Volgens het hoogste vangstgewicht per deelnemer per team;  
c. Volgens het tweede hoogste vangstgewicht;  
d. Bij geen vangsten kunnen er geen punten behaald worden; 
e. Bij een gelijke stand kunnen de teamcaptains beslissen om over te vissen of 

dat er door loting door HFMN plaats moet vinden. 
25. De finale gaat tussen de winnaars van de laatste voorronde. De vereniging die de 

finale wint is Federatief Clubkampioen.  
 
 

 
Overig(n) 

26. Deelnemende verenigingen zijn verantwoordelijk voor de organisatie van de 
voorrondes. Hengelsport Federatie Midden Nederland behoudt wel het recht om 
onaangekondigd controles op naleving van het reglement uit te voeren. 

27. Iedere deelnemer wordt geacht het wedstrijdreglement te kennen en stipt na te leven. 
Deelnemen betekent instemmen met het reglement.  

28. Op dit wedstrijdreglement zijn mede van toepassing de bij of krachtens de 
Visserijwet, het Reglement voor de Binnenvisserij en het Reglement Minimummaten 
en Gesloten Tijden vastgestelde regels.  

29. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de wedstrijdcommissie van 
Hengelsport Federatie Midden Nederland.  

 


