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SELECTIE EN FEDERATIEF KAMPIOENSCHAP MIDDEN NEDERLAND DOBBERVISSEN–JUNIOREN (U15, U20 en U25) 
2018 
 
1. 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 Hengelsport Federatie Midden Nederland.  
 
2. Het Federatief Kampioenschap Junioren is onderverdeeld in drie categorieën: 
Categorie U15: maximaal 13op 31 december van het jaar voorafgaande aan het kampioenschap.  
Categorie U20: maximaal 18 op 31 december van het jaar voorafgaande aan het kampioenschap  
Categorie U25: maximaal 23 op 31 december van het jaar voorafgaande aan het kampioenschap. 
 
3. Om deel te mogen nemen aan het Open NK Kampioenschap Junioren dient men geplaatst te zijn via de federatie Midden 
Nederland. Het percentage dat door gaat betreft 50% (afgerond naar boven) van het gehele (daadwerkelijke) deelnemersveld 
per categorie (mits vangst behaald) per federatieve selectiewedstrijd.   
 
4. Wanneer wordt deelgenomen aan het Federatief Kampioenschap Dames, zijn dames ook gerechtigd mee te vissen met het 
Open NK Junioren, mits geplaatst via de federatieve selectie (U15, U20 of U25). 
 
5. De wedstrijd heeft een tijdsduur van vier uur aaneengesloten. De wedstrijdleiding heeft het recht de wedstrijd bij slechte 
weersomstandigheden (onweer e.d.) of bepaalde calamiteiten (ongevallen, demonstratie e.d.) stil te leggen en na enige tijd te 
hervatten. Indien dan minimaal 50% van de wedstrijdduur is gevist, is de wedstrijd geldig. Bij geringere duur wordt de 
wedstrijd overgevist. 
 
6. Gevist dient te worden met één hengel (vaste stok, matchhengel of bolognesehengel) voorzien van een dobber en een 
enkelvoudige haak. De maximale lengte v.d. hengel m.u.v. de lijn bedraagt voor categorie U25-13 meter, categorie U20-11,5 
meter en voor categorie U15-10 meter. 
 
7. Aas en voer is vrij m.u.v. kunstaas. Ten aanzien van het aas en voer is het voorhanden hebben en/of gebruik van 
gekleurde maden en lokvoeders waaraan (schadelijke) kleurstoffen zijn toegevoegd, niet toegestaan. Het gebruik van een 
voerkatapult is verboden.  
 
8. Zodra de deelnemer in het bezit is van een deelnemerskaart (omstreeks 08.00), mag hij zich naar de visplaats begeven en 
met de opbouw beginnen. 
 
9. Om 10.50 wordt het eerste signaal gegeven voor zwaar voeren en om 11.00 uur het tweede signaal einde zwaar voeren en 
begin van de wedstrijd. Om 15.00 het derde signaal einde wedstrijd. Alleen de vis die zich bij het derde signaal boven het 
water bevindt telt mee. 
 
10. Elke gevangen meetellende vis moet door de deelnemer in een ruim leefnet worden bewaard. Per leefnet is een 
maximum van 20 kg toegestaan. Wanneer zich meer dan 20 kg in het leefnet bevindt, telt maar 20 kg mee voor het 
totaalgewicht. Verder gelden de regels uit de leefnetcode uit de landelijke lijst. 
 
11. 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. Men dient ten allen 
tijde zorg te dragen voor het welzijn van de vis. 
 
12. Wegen van de vis geschiedt over maatse (zie Gezamenlijke lijst van Nederlandse Viswateren en de laatste 
Aanvullingslijst) en niet door maat beschermde soorten. 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 
gevangen is. Barbeel, snoek, meerval en aal mogen niet in het leefnet worden bewaard. In het kader van de gesloten tijd 
mogen ook winde en snoekbaars niet in het leefnet worden bewaard. 
NB Ondermaatse baars mag wel in het leefnet bewaard worden en wordt meegewogen. 
 
13. De winnaar is diegene met het hoogste vangstgewicht (bij 1 vak). Bij meerdere vakken worden de vakwinnaars op gewicht 
gerangschikt, daarna de nummers twee, nummers drie, etc.  
 
14. De winnaar per categorie mag zich een jaar lang Federatief Kampioen Junioren noemen. Uitslagen worden op de website 
van Hengelsport Federatie Midden Nederland gepubliceerd. 
 
15. Op dit wedstrijdreglement zijn de geldende regels van de Visserijwet, het Reglement voor de Binnenvisserij en het 
Reglement Minimummaten en Gesloten Tijden van toepassing. 
 
16. Hengelsport Federatie Midden Nederland is niet aansprakelijk voor eventuele (financiële) consequenties naar aanleiding 
van verschuiven of vervallen van wedstrijden of het publiceren (en aanpassen) van de uitslag. In alle gevallen waarin dit 
reglement niet voorziet, beslist de wedstrijdleiding. 


