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1. Inleiding 
 
Wedstrijdvissen is een belangrijke takt van sportvissen, vrijwel alle verenigingen organiseren 
viswedstrijden. Wedstrijdvissen is specialistisch en vraagt om speciale voorzieningen, voorbereiden en 
organisatie. De laatste jaren heeft de federatie voornamelijk gedraaid op de coördinator wedstrijden 
en een vrijwilligersploeg daar omheen. Buiten de coördinator wedstrijden heeft de federatie zich 
beleidsmatig weinig gemoeid in het wedstrijdvissen. De federatie realiseert zich dat en wil met dit 
beleidsstuk de wedstrijdvisserij meer vorm geven. Door inzet op het totale vlak van de wedstrijdvisserij 
moet de federatie in de toekomst een grotere kans maken om de Nederlandse titels in de wacht te 
slepen. 
 
Het sportieve karakter en de gezelligheid van het wedstrijdvissen trekt vissers naar de waterkant. Veel 
vissers willen graag een keer Nederlands Kampioen worden en hebben hier veel voor over. Vissers 
zijn hier hele weekenden voor van huis en besteden een aanzienlijk kapitaal aan materiaal, voer, aas 
etc. Daarnaast zijn er teams die gesponsord worden en elk weekend wedstrijden vissen. 
Wedstrijdvissen gebeurd op vele verschillende manieren en brengt op die manier veel vissers samen. 
 
Naast de sportieve kant van het wedstrijdvissen levert de wedstrijdvisserij over het algemeen een 
groot deel van het bestuur- en vrijwilligerskader bij een hengelsportvereniging. Immers door 
wedstrijden te organiseren krijg je contact met je leden en kunnen mensen enthousiast gemaakt 
worden voor het vrijwilligerswerk. Aan de federatie is het de taak om deze takt van sport levendig te 
houden en aantrekkelijk te houden voor jong en oud.
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2. Huidige situatie wedstrijdvisserij       

 
De wedstrijdvisserij vindt plaats binnen vrijwel alle hengelsportverenigingen. Sommige verenigingen 
zijn fanatieker en actiever dan andere maar voor veel verenigingen vormt het de basis voor alle 
activiteiten. Als vervolg op de wedstrijden op verenigingsniveau sluiten de federatieve wedstrijden 
hierop aan. De top van de wedstrijdvissers van alle verenigingen kan hier onderling een competitie 
vissen met als doel een ticket voor een NK. Bij een NK vissen de beste wedstrijdvissers uit de 
federaties onderling tegen elkaar om Nederlands kampioen te worden. 
 
Binnen de wedstrijdvisserij zijn er momenteel verschillende categorieën wedstrijden. Voor de senioren 
zijn er selectiewedstrijden voor de feederhengel (vanaf 2011 voorheen vrije hengel), individueel en 
korpsen.  
 
De jeugd heeft minder mogelijkheden, zij mogen alleen met de dobber vissen waarbij de dobber het 
gewicht van het lood moet kunnen dragen. De jeugd is echter divers doordat er verschillende 
leeftijdscategorieën zijn. Zo is er een categorie A (17 tot 22 jaar), B (13 tot 17 jaar) en C (10 tot 13 
jaar). 

 
2.1 Kader 
 
Om de federatieve wedstrijden allemaal in goede banen te geleiden is er een vrijwilligerskader rond de 
wedstrijden actief. Zonder deze vrijwilligers kunnen er geen wedstrijden georganiseerd worden. Het 
hoofd van de wedstrijdorganisatie is de portefeuillehouder wedstrijden van de federatie. Onder zijn 
auspiciën werken verschillende vrijwilligers die helpen met de organisatie zoals; uitzetten van het 
parkoers, boeken van zalen, verzamelen van prijzen, wegers, juryleden, wedstrijdcontroleurs etc. 
 
Het kader is echter niet zo groot dat mensen indien ze slechts enkele wedstrijden willen helpen 
kunnen verzaken. Voor een goede organisatie zijn er een flink aantal vrijwilligers nodig, het is aan de 
federatie om deze vrijwilligers thuis te laten voelen binnen de organisatie. In het verleden zijn er 
regelmatig wisselingen geweest in de wedstrijdleiding en de vrijwilligers welke betrokken waren bij de 
wedstrijden. Onderlinge meningsverschillen, tijdgebrek, fysieke problemen, onvrede over de 
waardering etc. waren de reden voor vrijwilligers om op te stappen.  
 

2.2 Wedstrijdlocaties 
 
Binnen de federatie zijn een aantal wedstrijdlocaties aanwezig van verschillende omvang en kwaliteit. 
Voor de wedstrijden van de federatie zijn in het bijzonder de grote wedstrijdtrajecten van belang. Om 
alle deelnemers kwijt te kunnen is er een flink traject nodig waar vissers kunnen zitten in min of meer 
gelijke omstandigheden. 
 
Het aantal grote wedstrijdlocaties binnen de federatie is zeer gering. Zowel de lengte van het parcours 
als de kwaliteit van de visstand laat vaak te wensen over. 
 
De belangrijkste wedstrijdlocaties voor de federatie op dit moment zijn: 

• Oude IJssel – Laag Keppel 

• Pleyhaven Arnhem 

• Stuwkanaal Neder-Rijn bij Maurik 

• Amsterdam-Rijnkanaal Bet 

• Merwedekanaal 
 
Op de hierboven genoemde locaties is het mogelijk om nog ca. 100 of meer deelnemers te plaatsen. 
Het aantal van dit soort locaties is zeer klein waardoor het voor de federatie van groot belang is om 
deze locaties te behouden. Van de eerste twee locaties heeft de federatie de visrechten, hierdoor is 
het eenvoudiger om hier wedstrijden te organiseren en belangenbehartiging voor het behoud van 
deze wedstrijdlocaties uit te voeren. 
Van de laatste drie locaties liggen de visrechten bij verenigingen, bij verenigingen is de federatie altijd 
afhankelijk van medewerking van de betreffende vereniging die de visrechten huurt. Deze situatie 
maakt de continuïteit van de wedstrijden van de federatie kwetsbaar. Zonder medewerking van de 
verenigingen zou de federatie maar twee geschikte grote wedstrijdwateren overhouden.  
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De verenigingen binnen de federatie vissen hun wedstrijden meestal in een kleiner verband en zijn 
daardoor minder veeleisend in de keuze voor hun wedstrijdtrajecten. Verenigingen vissen meestal op 
vaste locaties in de omgeving van de vestigingsplaats van de vereniging. Dit zijn soms visputten, 
kanalen, weteringen of (kleine) rivieren. Veel gebruikte bekende plekken binnen de federatie zijn; 

• IJssel 

• Neder-Rijn 

• Waal 

• Oude IJssel 

• Het Meertje 

• Berkel 

• Linge 

• Maas 
 
Langs de verschillende wedstrijdtrajecten die in het gebied van de federatie liggen gebeurd veel. Zo 
moeten waterbeheerders natuurvriendelijke oevers aanleggen, moeten KRW doelstellingen worden 
behaald etc. Deze ontwikkelingen kunnen ervoor zorgen dat voorheen veel gebruikte goede locaties 
ineens niet meer bevisbaar zijn omdat het water een andere inrichting heeft gekregen. Door deze 
wijzigingen zijn al tal van goede vislocaties niet meer geschikt voor het houden van wedstrijden. 
Hetzelfde geld voor de visstand, de visstand is de laatste jaren enorm afgenomen waardoor vissers 
bepaalde trajecten liever vermijden omdat er simpelweg te weinig te vangen is. De federatie en de 
verenigingen moeten daarom scherp opletten welke ontwikkelingen er afspelen langs de 
wedstrijdtrajecten. 
 

2.3 De wedstrijden 
 
2.3.1 Jeugdselectie 
Verenigingen aangesloten bij de federatie kunnen jeugdleden afvaardigen bij de federatieve 
selectiewedstrijden. De animo voor jeugdwedstrijden bij de vereniging is helaas niet meer zo groot 
waardoor de afvaardiging op de selectiewedstrijden ook is afgenomen. Het aantal deelnemers is de 
laatste jaren zo laag geworden dat er grote veranderingen nodig zijn om weer het niveau te halen van 
enkele tientallen jaren geleden. Waarschijnlijk is er bij veel verenigingen weinig creativiteit om 
jeugdleden te werven. Zonder jeugdleden is er ook weinig deelname bij jeugdwedstrijden als deze nog 
georganiseerd worden. Wanneer er wel jeugdleden zijn die wedstrijden vissen worden deze niet altijd 
afgevaardigd naar een selectiewedstrijd van de federatie, hier zou de federatie wat meer aansluiting 
moeten zien te vinden. 
 
De jeugdselecties worden, om de afstand te verkleinen, gevist in verschillende regio’s welke zijn 
afgeleid van de vroegere federatiegrenzen. Zo vist de regio west ergens in het gebied van de 
voormalige federatie De Betuwe en vissen de jeugdleden van de regio oost en midden ergens in het 
gebied van de voormalige federaties Veluwezoom en Oude IJssel. 
 
De jeugdwedstrijden worden altijd individueel gevist. Korpsen zijn geen onderdeel van de 
selectiewedstrijden jeugd. Dit is helaas ook niet mogelijk gezien de geringe deelname. 
 
2.3.2 Selectie senioren / korpsen 
De beste vissers van de verenigingscompetities kunnen meedoen namens de vereniging tijdens de 
federatieve selectiewedstrijden. Daarbij wordt zowel individueel als in een korps gevist. De korpsen 
worden daarbij verdeeld over verschillende vakken zodat de totale score opgeteld per vak de winnaar 
bepaald. De korpsen vissen meestal namens een vereniging mee aan de selectiewedstrijden. 
 
Tijdens de selectiewedstrijden van de federatie is de animo nog steeds zeer goed. Vanuit de hele 
regio doen verenigingen mee aan de selectiewedstrijden voor het NK. Gezien de omvang van deze 
selectiewedstrijden is de federatie aangewezen op een aantal vaste wedstrijdlocaties in het gebied. 
De vissers uit regio oost en midden vissen samen op één parcours, de uitslagen worden wel apart per 
regio bepaald. De regio oost en midden vissen hun wedstrijden meestal in de Oude IJssel bij Laag 
Keppel. De vissers uit de regio west vissen hun wedstrijden meestal in het Merwedekanaal bij Arkel. 
Naast de gewone wedstrijden voor de senioren is er ook een selectie voor de feedervisserij. In het 
verleden was er altijd de zogenaamde “vrije hengel” selectie waarbij iedere visser een vrije keuze had 
in het type hengel / visserij dat werd ingezet. Omdat er tegenwoordig ook WK’s feedervissen zijn is de 
selectiewedstrijd voor de “vrije hengel” omgevormd in de selectie feedervissen en is er ook een NK 
feedervissen in het leven geroepen.  
 
Bij alle selectiewedstrijden wordt er gevist op gewicht. 
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2.3.3 Overige wedstrijden 
 
Federatiecup 
De federatie heeft naast haar eigen selectiewedstrijden ook nog een aantal losse wedstrijden. Zo is er 
jaarlijks een federatiecup waaraan wedstrijdvissers kunnen deelnemen die afkomstig zijn uit het 
federatiegebied. Deze wedstrijd kent een open inschrijving, dit betekent dat iedereen mits afkomstig 
uit het gebied van de federatie hieraan mee kan doen. De organisatie van de federatiecup ligt meestal 
in handen van een vereniging, jaarlijks wordt er een andere vereniging gezocht die de wedstrijd 
samen met de federatie wil organiseren. 
 
Pannerdensch kanaal 
In het kader van het 300 jarig bestaan van het Pannerdensch kanaal is er destijds een 
jubileumwedstrijd georganiseerd op het Pannerdensch kanaal. De animo voor deze wedstrijd was 
echter zo groot dat er is besloten om deze wedstrijd jaarlijks te laten terugkeren. De wedstrijd op het 
Pannerdensch kanaal wordt georganiseerd samen met HSV Lotus Vulgaris uit Doornenburg en HSV 
Sint Petrus uit Huissen. De wedstrijd wordt elk jaar in oktober gevist. Aan deze wedstrijd kunnen 
maximaal 90 deelnemers mee doen, vanaf het begin was deze wedstrijd elk jaar helemaal volgeboekt. 
Het succes is waarschijnlijk te wijten aan het feit dat het Pannerdensch Kanaal normaal niet bevist 
mag worden omdat het water is ondergebracht in een verenigingslijst en niet bevisbaar is voor alle 
vispashouders. 
 

2.4 Deelname  
 
De deelname bij de senioren is over het algemeen redelijk. Jaarlijks doen aan de selectiewedstrijden 
voor senioren tussen de 90 en 140 deelnemers mee. Dit aantal is verdeeld over twee groepen 
selectiewedstrijden namelijk regio west en de regio oost - midden.  
 
De jeugdselecties zijn een punt van zorg, de deelname is gering en er is geen sprake van een 
toename. Elk jaar doen er tussen de 30 en 40 junioren mee aan de selectiewedstrijden. Dit is echter 
verdeeld over 2 regio’s en 3 categorieën (A, B en C). In sommige jaren is er in bepaalde categorieën 
van de jeugd helemaal geen deelname. Er is niet echt sprake van een uitdagende competitie met dit 
geringe aantal deelnemers.  
 
In zijn totaliteit is er weinig aanwas van jongeren, dit begint al bij de deelname aan de 
jeugdselectiewedstrijden van de federatie. Doordat er geen jeugd is die kennis maakt met de 
wedstrijdvisserij is de kans klein dat ze dit later wel gaan doen. Soms is de stap dan te groot 
geworden. 
 
In het algemeen is het onderwerp jeugd een breder probleem bij verenigingen. Jeugdleden 
interesseren zich niet meer voor wedstrijdvissen of ze hebben simpelweg andere bezigheden op de 
tijdstippen dat de verenigingen wedstrijden organiseren. Veel verenigingen zijn om die reden gestopt 
met het organiseren van jeugdwedstrijden of helemaal met jeugdactiviteiten. Deze verenigingen 
zouden weer geactiveerd moeten worden. 
 
Uit de praktijk blijkt dat er met enige inzet veel jeugd enthousiast te krijgen is voor de hengelsport. De 
interesse vanuit de jeugd in de sportvisserij is zeker niet verdwenen. De redenering dat kinderen 
alleen nog binnen willen spelen en daarom geen interesse zouden hebben in de hengelsport is zeker 
niet zo. Daar waar verenigingen jeugd interesseren en vervolgens begeleiden en ze leuke activiteiten 
bieden stijgt het aantal actieve jeugdleden in zeer rap tempo. Wanneer er eenmaal een groep actieve 
vissers ontstaat, zitten hier ook vissers bij die graag een wedstrijdje mee vissen.  

 
De federatie heeft als aanvulling op deze problematiek een jeugdbeleid laten opstellen door een 
tweetal stagiaires. Zij hebben een inventarisatie gemaakt van succesvolle jeugdactiviteiten en dit 
uitgewerkt plus er is een beleidsplan opgesteld voor de federatie. Met dit beleidsplan hoopt de 
federatie weer meer jeugd te kunnen bereiken om een vereniging levendig te houden. Uiteindelijk 
moeten deze activiteiten ook leiden tot extra deelname bij de selectiewedstrijden voor de jeugd.
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Figuur 1. Overzicht deelname federatieve wedstrijden van 2009 t/m 2012 

 
Deelnemers senioren 2009 2010 2011 2012 

Oost 17 56 44 63 

Midden 30 45 40 44 

West 43 37 37 33 

Totaal 90 138 121 140 

 

Deelnemers junioren 2009 2010 2011 2012 

Oost-Midden Cat. A 10 9 0 0 

Oost-Midden Cat. B 10 9 9 13 

Oost-Midden Cat. C 0 0 9 5 

West Cat. A 9 9 9 5 

West Cat. B 6 5 5 5 

West Cat. C 0 0 5 5 

Totaal 35 32 37 33 

 

Deelnemers Feeder 2009 2010 2011 2012 

Feeder     87 72 

Vrije Hengel 46 101     

Totaal 46 101 87 72 

 
 
2.5 Resultaten 
 
Het uiteindelijke doel van de selectiewedstrijden van de federatie is om de beste vissers af te 
vaardigen op het NK wedstrijdvissen. De laatste 5 jaar heeft onze federatie 5 NK titels binnen weten te 
halen. Dit is gebeurd voor het NK Junioren categorie A, NK Korpsen, NK Vrije Hengel en NK Clubs. 
Naast NK winnaars is er 8 keer een individuele visser of team op het podium geëindigd.  
In totaal zijn er in die 5 jaar 30 wedstrijden geweest waar de federatie een titel had kunnen winnen. 
 
Figuur 2: Beste 3 geplaatste teams/vissers van de Federatie Midden Nederland: 
 

Wedstrijd 2008 2009 2010 2011 2012 

NK Junioren Cat. A 3, 8, 12 3, 6, 8 4, 14, 24 1, 5, 7 9, 12, 19 

NK Junioren Cat. B 8, 27, 31 4, 16, 30 12, 23, 31 *6, 6, 6 11, 13, 18 

NK Junioren Cat. C       *14, 14, 14 4, 10, 14 

NK Individueel 9, 22, 25 1, 5, 18 13, 19, 27 3, 13, 14 5, 12, 17 

NK Korpsen 3, 10, 12 3, 8, 9 8, 9, 10 16, 20, 24 1, 11, 12 

NK Vrije Hengel 8, 12, 23 1, 4, 7 3, 16, 28     

NK Feeder       2, 3, 4 5, 28, 35 

NK Clubs 5, 6, 7 1, 5, 13 4, 5, 6  2, 4, 11 2, 4, 12  
*Er is door de deelnemers van onze federatie geen vis gevangen. Op dat moment heeft iedereen een 
gelijke plaats na degene die wel vis hebben gevangen. 

 
De categorie C bij de junioren is pas vanaf 2011 ingevoerd. Voor de Feeder geld dat deze in de plaats 
is gekomen voor het NK Vrije Hengel.  
 
In totaal zijn er de laatste 5 jaar die individuele kampioenen geweest en is één keer het NK clubs 
gewonnen en één keer het NK Korpsen. Drie individuele kampioenen over 30 wedstrijden is 10%, dat 
is naar verhouding laag. Het podium is de afgelopen 5 jaren 15 keer beklommen door leden van onze 
federatie. 
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Figuur 3: Overzicht resultaten per wedstrijd. 

 

Wedstrijd (N) Podiumplaatsen Percentage NK titels Percentage 

NK Junioren Cat. A 5x 3 60% 1 20% 

NK Junioren Cat. B 5x 0 0% 0 0% 

NK Junioren Cat. C 2x 0 0% 0 0% 

NK Individueel 5x 2 40% 1 20% 

NK Korpsen 5x 3 60% 1 20% 

NK Vrije Hengel 3x 2 67% 1 20% 

NK Feeder 2x 2 100% 0 0% 

NK Clubs 5x 3 60% 1 33% 

 
Het bovenstaande figuur is een indicatie van het succes van de vissers de afgelopen 5 jaar. Een 
aantal van de hierboven vermelde wedstrijden wordt pas recent georganiseerd. Zo is het NK feeder en 
NK Junioren Categorie C pas twee keer gehouden. Voor de afgelopen 5 jaar is er geen wedstrijd die 
er echt met kop en schouders bovenuit steekt wat betreft de resultaten.  
 
Binnen de verschillende wedstrijden is er niet echt een trend te zien. Wat wel opvalt, is dat er bij het 
NK junioren Categorie B nooit een podiumplaats is behaald. Het NK feeder en NK junioren categorie 
C is niet meegeteld omdat deze wedstrijden pas 2 keer zijn gehouden.  
 
De afvaardiging van het aantal deelnemers is niet vooraf vastgesteld. Voor de senioren geld dat er 
15% van de deelnemers van de selectiewedstrijden afgevaardigd kan worden naar een NK. Voor de 
junioren geld dat er 25% afgevaardigd wordt. Het aantal deelnemers per federatie is dan ook volledig 
afhankelijk van de deelname tijdens de selectiewedstrijden. Vanwege de wisselende samenstelling 
per jaar per federatie is het lastig om te bepalen of onze federatie het nu goed of slecht doet landelijk 
gezien. Feit is wel dat een kleine federatie met minder deelnemers minder kans heeft om een NK titel 
te winnen. Een verhoging van het aantal deelnemers tijdens de selectiewedstrijden verhoogd de kans 
om een NK titel te winnen.
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3. Visie van de federatie op wedstrijden 

 
Viswedstrijden horen bij de basisactiviteiten van een hengelsportorganisatie en zijn om die reden van 
groot belang. Viswedstrijden geven een extra dimensie aan de sportvisserij, ze voorzien in een 
behoefte van een groot aantal vissers dat graag in een competitie vist. Binnen de federatie zijn overal 
viswedstrijden op alle niveaus van recreant tot professioneel, iedere sportvisser moet zich ergens 
thuis kunnen voelen en daar zijn hobby kunnen uitoefenen zoals hij / zij dit het liefste doet. Nu 
Sportvisserij Nederland in 2012 als lid is toegetreden bij NOC-NSF biedt dit wellicht nog meer 
mogelijkheden voor de hengelsport. 
 
Het houden van (grote) wedstrijden biedt daarnaast een uitgelezen mogelijkheid om de hengelsport 
zichtbaar te maken als een van de belangrijkste openlucht activiteiten van Nederland.  
 
 

3.1 Doelstelling van de federatie 
 
Hoofddoel: 
 

• De federatie wil sportieve prestaties van de wedstrijdvissers in haar gebied verbeteren en in 
de komende jaren vaker op het podium staan bij de verschillende Nederlandse 
Kampioenschappen.  

 
Subdoelen: 

 

• De federatie wil de kwaliteit van de door haar georganiseerde wedstrijden omhoog brengen 
door een strakke organisatie met duidelijke kaders op te zetten.  

 

• De deelname van jeugdleden aan de jeugdselectie moet binnen 5 jaar omhoog gebracht 
worden naar minimaal 10 deelnemers per regio in alle categorieën om de toekomst van deze 
wedstrijden veilig te stellen.  

 

• Instroming van meer jongere wedstrijdvissers in de selectiewedstrijden individueel en korpsen. 
 
Voor de jeugd zijn ook specifieke doelen opgesteld, deze zijn uitgewerkt in het jeugdbeleidsplan van 
de federatie. De doelen zijn voornamelijk gericht op het activeren van verenigingen op het gebied van 
jeugdwerk. Met deze inzet moet meer jeugd enthousiast gemaakt worden voor de hengelsport en 
vervolgens ook voor de wedstrijdvisserij. 
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4. Gewenste situatie wedstrijdvisserij 
 
4.1 Kader 
 
Om wedstrijden goed te kunnen organiseren is er een kader nodig van voldoende gemotiveerde 
vrijwilligers. Zonder deze vrijwilligers is het onmogelijk om wedstrijden goed en strak te laten verlopen. 
De federatie zal meer betrokken moeten raken met de organisatie van de wedstrijden. Het bestuur 
moet regelmatig terugkoppeling krijgen over het verloop van de organisatie van de wedstrijden. De 
wedstrijden moeten weer een onderdeel worden van de agenda van de federatie. Door de vrijwilligers 
instrumenten te geven om te kunnen functioneren en ze te belonen en waarderen blijven de 
vrijwilligers gemotiveerd. Het team vrijwilligers moet zich daardoor kunnen identificeren met de 
federatie. 
 
Het vrijwilligerskader moet groot genoeg zijn om elke wedstrijd te kunnen organiseren, ook als er een 
aantal vrijwilligers niet aanwezig kunnen zijn. Dat betekend dat het kader zo groot moet zijn dat iedere 
uitval opgevangen kan worden. Hierdoor wordt de druk op de vrijwilligers minder waardoor de drempel 
om vrijwilliger te worden ook wordt verlaagd. 
 
Het team van de federatie moet minstens bestaan uit: 

• Portefeuillehouder wedstrijden in het bestuur van de federatie 

• Per regio een wedstrijdcoördinator 

• Per wedstrijd een jury welke bestaat uit onafhankelijke personen 

• Een club wedstrijdcontroleurs welke de cursus wedstrijdcontroleur hebben gevolgd 

• Meerdere weegploegen, dit kan eventueel in combinatie met een andere functie 

• Vrijwilligers die helpen bij het uitzetten van het parcours, regelen van de prijzen, boeken van 
zalen etc. 

 
Voorkomen moet worden dat bepaalde vrijwilligers overbelast raken omdat ze teveel functies tegelijk 
moeten vervullen. Op den duur zal dit leiden tot aftreden van de vrijwilliger. Aan de hand van het 
hieronder uitgetekende organigram wil de federatie proberen het kader gevuld te krijgen.  
 
 

Organigram wedstrijden binnen de Federatie. 
 
 
 

 Bestuur Federatie 

Weegploeg / 

Vrijwilligers 

Wedstrijdcontroleurs Jury 

Portefeuillehouder 

Wedstrijden 

Coördinator 

Wedstrijden 
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Om het kader rondom de wedstrijden goed vorm te geven moeten er draaiboeken en 
functieomschrijvingen worden opgesteld. Zodoende is het voor iedere vrijwilliger duidelijk wat hij / zij 
moet doen en niet moet doen. Daarnaast is het daarmee mogelijk om bepaalde functies te laten 
vervullen door een andere vrijwilliger of gericht op zoek te gaan naar nieuwe vrijwilligers. In bijlage 3 is 
de tijdsplanning voor de voorbereiding van federatieve wedstrijden uiteen gezet. Uiteindelijk verdeelt 
de wedstrijdcommissie de taken en vult voor de wedstrijddag de draaiboeken in (zie voorbeeld bijlage 
4). 
 
Om de vrijwilligers te beschermen tegen kritiek vanuit de deelnemers stelt de federatie duidelijke 
algemene voorwaarden op voor deelname aan de wedstrijden en is er een duidelijke omschrijving van 
de bezwarenprocedure. In een draaiboek is vastgelegd hoe de organisatie er per wedstrijd uitziet, dit 
draaiboek moet leiden als leidraad voor de vrijwilligers om het werken te vergemakkelijken. Het 
draaiboek is als handleiding tijdens de wedstrijddag aanwezig zodat deze altijd geraadpleegd kan 
worden.  
 

4.2 Selectie Junioren 
 
De deelname aan de jeugdselectiewedstrijden is hard teruggelopen. Vooral in het gebied van oost en 
midden is het aantal deelnemers erg laag. De oorzaken van de geringe deelname moet goed bekeken 
worden. Waarschijnlijk hebben een combinatie van factoren invloed op de deelname van de jeugd aan 
de selectiewedstrijden. Zo zijn er veel verenigingen die niet meer actief zijn op het gebied van 
jeugdwerk of ze doen hun best maar pakken het net verkeerd aan.  
 
Door de jeugd actief te benaderen door middel van vislessen en hier als vereniging een vervolg aan te 
geven is het mogelijk om jeugd enthousiast te krijgen voor de sportvisserij. Na een periode van inzet 
ontstaat er meestal vanzelf een clubje vissers die weer willen meedoen aan een onderlinge 
competitie. Uiteindelijk rollen hier weer deelnemers uit die kunnen meedoen aan de 
selectiewedstrijden en later het NK. Deze methode is met het project “Vissen dichtbij huis” uitgetest en 
buitengewoon succesvol gebleken. In het jeugdbeleidsplan van de federatie zijn handreikingen 
gedaan waar verenigingen mee aan de slag kunnen om aantrekkelijker te worden voor de jeugd. 
 
Uiteindelijk moet de brede aanpak op het gebied van jeugd leiden tot een nieuwe instroom van 
jeugdleden in de selectiewedstrijden van de federatie. De federatie moet deze wedstrijden promoten 
en onder de aandacht brengen bij de verenigingen zodat zij daadwerkelijk jeugdleden afvaardigen.  
 
De organisatie van de jeugdselectie moet afgestemd zijn op de jeugd, de wedstrijdlocaties zijn onder 
andere een belangrijk onderdeel. Jeugd moet vis vangen om enthousiast te worden.  
Jeugdselecties zijn een onderdeel van het jeugdbeleid van de federatie. Het een valt of staat namelijk 
met het ander. Wanneer het los van elkaar komt te staan blijven de wedstrijden in een isolement wat 
de bekendheid en de bereidheid voor deelname aan de selecties niet bevorderd. 
 
De wens is om over 3 a 4 jaar weer een jeugdselectiewedstrijd te hebben waar per categorie een 
toename van het aantal deelnemers is gehaald. Daarbij is 10 deelnemers per categorie per regio wel 
het minst wat gehaald zou moeten worden. 
 

4.3 Selectie senioren / korpsen 
 
De selectie voor senioren en korpsen kent een redelijke deelname welke elk jaar terugkeert. De 
aanwas van nieuwe wedstrijdvissers zou echter gestimuleerd moeten worden. Er zijn veel 
verenigingen die slechts met enkele mensen een wedstrijdje vissen. Wanneer deze verenigingen wat 
meer samen zouden organiseren is de kans groter dat deze wedstrijden ook door nieuwe mensen 
bezocht worden. Vooral de vangsten zijn vaak aanleiding voor vissers om hun deelname te stoppen. 
Verenigingen hebben veelal een eigen parcours waar sinds jaar en dag gevist wordt. Het loont zich 
soms om eens verder dan het vaste parcours te kijken om zodoende betere vangsten te kunnen 
behalen.  
 
De federatie zou verenigingen kunnen stimuleren om eens over grenzen heen te kijken en meer de 
samenwerking op te zoeken. Daarbij moeten de soms aanwezige scheidende argumenten even opzij 
gezet worden. Belangrijker is immers de kwaliteit die een vereniging te bieden heeft voor haar leden. 
Een wedstrijdje met 5 man waarbij je met enkele kilo’s winnaar bent nodigen niet echt uit om ’s 
morgens vroeg voor uit je bed te komen, dit is helaas op veel plekken wel de praktijk. 
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De federatie kan door communicatie en samenbrengen van verenigingen het wedstrijdleven op 
verenigingsniveau stimuleren. Uiteindelijk moet dit leiden tot meer deelnemers met een hoger niveau 
op de selectiewedstrijden. 
 
Aangezien de federatie zelf de organisatie van de selectiewedstrijden in de hand heeft kan hier in de 
wensen van de sportvissers gestuurd worden. Het zou de moeite lonen om eens een enquête of 
onderzoek af te nemen bij de deelnemers en hen te vragen naar wensen of verbeterpunten in de 
organisatie.  
 
De selectiewedstrijden drijven volledig op vrijwilligers, elke wijziging in de organisatie moet gedragen 
worden door de vrijwilligers die het werk moeten uitvoeren. De federatie zou samen met de 
wedstrijdorganisatie kunnen inventariseren of er wensen of knelpunten zijn. 
Wanneer er bekend is wat de deelnemer en de organisatie wil kan er eventueel een kwaliteitsslag 
gemaakt worden die het voor iedereen leuker moet maken om deel te nemen aan de wedstrijden. 
 
Naar de toekomst toe moeten de selectiewedstrijden weer kampioenen afleveren die als ambassadeur 
kunnen dienen voor de wedstrijdsport binnen de federatie. De federatie moet deze kampioenen beter 
onder de aandacht brengen. 

 
4.4 Overige wedstrijden 
 
Naast de selectiewedstrijden organiseert de federatie slechts 2 losse wedstrijden namelijk het 
Pannerdensch Kanaal en de Federatiecup. Deze wedstrijden worden goed bezocht wat aangeeft dat 
er een behoefte is aan grote wedstrijden binnen de federatie. De organisatie van de losse wedstrijden 
ligt gedeeltelijk bij verenigingen, dit maakt het voor de vrijwilligers van de federatie makkelijker.  
 
Het aandeel wedstrijden naast de selectiewedstrijden is relatief laag. Er zijn vanuit de historie een 
tweetal wedstrijden ontstaan die succesvol zijn en daardoor jaarlijks terug komen. Er is echter nooit 
nagedacht over eventueel andersoortige wedstrijden te organiseren. Met meer leuke losse wedstrijden 
zou de federatie meer positief in beeld kunnen komen bij de sportvisser. Er zijn verschillende typen 
wedstrijden denkbaar die een ander publiek aanspreken en daarin in een behoefte voorzien. 
 
Een aantal mogelijke voorbeelden zijn: 

• Streetfishing 

• Vrije hengel jeugd 

• Karperwedstrijden 

• Scholenwedstrijden 

• Dameswedstrijden 

• Roofviswedstrijden 

• Barbeelwedstrijden 

• … 
 
Het probleem bij het organiseren van wedstrijden is het vrijwilligerskader. Het is niet eenvoudig om 
vrijwilligers te vinden binnen het wedstrijdvissen. Het organiseren van een wedstrijd kost veel tijd en in 
het weekend kost het vaak een hele dag.  
Bij het organiseren van andere wedstrijden is er wellicht meer mogelijk wanneer vrijwilligers vanuit 
belangstelling in een bepaalde visserij hier graag iets voor willen organiseren. Denk daarbij aan 
karpervissers, snoekbaarsvissers, feedervissers etc. De federatie kan deze mensen faciliteren en 
ondersteunen bij de organisatie. 

 
4.5 Online wedstrijdmodule  

 
Vanaf 2012 is de online wedstrijdmodule beschikbaar voor verenigingen om op een eenvoudige 
manier wedstrijden aan te vragen. De verenigingen kunnen in de module zien of de datum en locatie 
nog vrij is en ontvangen per email een toestemming als de wedstrijd geaccordeerd is. Deze manier 
van werken is veel eenvoudiger en goedkoper dan de oude manier van aanvragen. Vooral het 
goedkeuren en inplannen van de wedstrijden koste veel tijd van de coördinatoren. De 
kostenbesparing zit hem in het feit dat niet alle toestemmingen per post verzonden hoeven te worden. 
De toestemming wordt per mail aan de vereniging verzonden en kan dan uitgeprint worden. 
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Iedere vereniging heeft een eigen account met de gegevens van de vereniging. Op die manier is te 
zien welke vereniging een aanvraag heeft gedaan. De federatie voert geen wedstrijden in namens 
verenigingen.  
 
Vanaf 2014 is het alleen nog mogelijk om online wedstrijden aan te vragen bij de federatie. Op die 
manier ontstaat er een goed overzicht van de wedstrijden in het gebied en kunnen overzichten 
gemaakt worden. Deze overzichten zijn nodig voor het VBC werk en voor vergunningen om de 
wedstrijden te mogen houden. 
 
 
Actiepunten Gewenste situatie wedstrijdvisserij: 

• Verbeteren structuur wedstrijdkader 

• Opstellen draaiboeken voor wedstrijden 

• Genereren extra deelname wedstrijden 

• Verkennen mogelijkheden om vernieuwende wedstrijden op te zetten 

• Stimuleren samenwerking van verenigingen bij het houden van wedstrijden 

• Inventariseren wensen en behoeften van deelnemers aan selectiewedstrijden 

• Met wedstrijdcommissie inventariseren waar verbeteringen kunnen worden geboekt 

• Brede aanpak opzetten voor jeugdparticipatie in de hengelsport 

• Wedstrijdaanvragen alleen nog via de online wedstrijdmodule 
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5. Wedstrijdlocaties 
 
5.1 Verenigingswedstrijden 
 
Verenigingen organiseren op kleine schaal wedstrijden voor hun leden. De deelname aan deze 
wedstrijden varieert per vereniging en is voor een deel afhankelijk van de kwaliteit van het 
wedstrijdwater. De meeste verenigingswedstrijden variëren in deelname van ca. 5 tot 30 deelnemers. 
De eisen voor een wedstrijdtraject zijn om die reden minder hoog dan bijvoorbeeld een federatieve 
wedstrijd of NK. Wanneer een vereniging ergens kan parkeren, het traject lang genoeg is en de 
visstand voldoet kunnen de meeste verenigingen uit de voeten. Verenigingen hebben allemaal een 
eigen interpretatie van wedstrijdvissen, voor de een is het vooral recreatief en niet erg competitief 
terwijl anderen zeer fanatiek en competitief zijn. Afhankelijk van de vereniging kiezen zij naar hun 
behoefte en mogelijkheden een wedstrijdwater. De fanatieke vissers zullen een voorkeur hebben voor 
een langgerekt gelijkmatig traject zoals een kanaal of een (kleine) rivier. De recreatieve groepen 
vissen ook regelmatig op andere mindere gelijkmatige parkoersen.  

 
5.2 Federatieve wedstrijden senioren 
 
Binnen de federatie zijn slechts een klein aantal locaties geschikt voor het houden van de federatieve 
selectiewedstrijden. Voor de regio oost en midden heeft het traject meer omvang nodig aangezien 
deze twee regio’s samen vissen. In de laatste jaren lag het aantal deelnemers tussen de 80 en 100 
man. Dat betekend dat er een flink stuk oever nodig is om deze wedstrijd te organiseren. Alle vissers 
moeten namelijk minimaal 12 meter uit elkaar zitten. Dit is eigenlijk alleen mogelijk aan de Oude IJssel 
bij Keppel. Deze locatie is vanwege de loopafstand echter niet ideaal. Er ligt een fietspad op de dijk 
maar deze mag niet door auto’s worden gebruikt. De wedstrijdvissers moeten bij een ongunstige loting 
daardoor een flink eind lopen. 
 
Vroeger werd er ook gevist in het Maas-Waalkanaal bij Nijmegen. Dit traject is afgevallen omdat de 
oevers slecht onderhouden worden en de oever daardoor bijna niet meer bereikbaar is. Voor de regio 
oost en midden samen zou het traject te klein zijn. 
 
In de regio west is het deelnemersveld iets kleiner, de laatste jaren waren er ca. 40 deelnemers. Met 
dit deelnemersveld is het nog wel mogelijk om meerdere locaties te vinden. De laatste jaren wordt de 
selectie in het Merwedekanaal bij Arkel gevist. Dit is echter ook geen ideaal traject omdat er een weg 
vrij kort tegen het water aan ligt en hier behoorlijk veel auto’s rijden. Met het afsteken van de hengels 
komen de hengels op de weg terecht en is er het risico dat er een auto overheen rijdt. Daarnaast 
moeten de wedstrijdcontroleurs ook heen en weer lopen langs de weg met alle risico’s van dien. 
 
In de regio west kan er naast het Merwedekanaal ook gevist worden in het stuwkanaal van de Neder-
Rijn bij Maurik of in het Amsterdam-Rijnkanaal. 
 
Overzicht trajecten federatieve selectiewedstrijden: 
 

• Stuwkanaal Neder-Rijn bij Maurik 

• Oude IJssel Keppel 

• Merwedekanaal Arkel 

• Amsterdam-Rijnkanaal Tiel 

 
5.3. Federatieve wedstrijden junioren 
 
De deelname aan de federatieve selectiewedstrijden voor junioren is helaas niet erg groot. De laatste 
jaren deden er in de regio west ca. 10-15 vissers mee en in de regio oost en midden ca. 15-20. Voor 
deze kleine groep vissers kan de federatie erg flexibel zijn de keuze van het wedstrijdtraject. Voor in 
het bijzonder de jongere jeugd is het belangrijk dat zij ook wat vangen. Een heel moeilijk technisch 
water moet daarom worden vermeden. Vanuit veiligheid is het ook af te raden om te vissen aan de 
grote rivieren. 
Omdat de groep niet zo groot is kan er ook gekozen worden voor afgesloten viswateren met een hoge 
visstand. Deze wateren zijn voor de jeugd veel interessanter en er is meer sprake van een competitie 
i.p.v. een loterij. De indeling in drie categorieën voor de jeugd maakt het moeilijker om de deelname 
voor al die categorieën op een goede manier in te vullen. Idealiter zou er doorstroming moeten 
plaatsvinden van de categorie C naar de categorie A. 
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5.4 Nederlands Kampioenschap 
 
Voor het houden van een NK heeft de federatie weinig te bieden, de trajecten zijn te klein, de 
bereikbaarheid niet goed genoeg of de visstand is niet toereikend. Er is slechts één locatie die 
geschikt is voor een NK, namelijk het Amsterdam-Rijnkanaal bij Tiel. 

 
Sportvisserij Nederland heeft over heel Nederland een lijst van 16 potentiële wateren die in 
aanmerking komen voor een NK. In deze lijst is het Amsterdam-Rijnkanaal bij Tiel ook opgenomen. 
De lijst is echter flexibel waardoor er trajecten af kunnen vallen en bij kunnen komen. Wanneer 
bijvoorbeeld de Oude IJssel bereikbaar zou worden voor auto’s zou dit traject misschien ook in 
aanmerking komen. 
 
Met deze beperkte mogelijkheden is de kans op een NK in het gebied van de federatie gering. Een NK 
kan een mooi aanknopingspunt zijn om de eigen wedstrijdvissers te motiveren om mee te doen aan 
de selectiewedstrijden en publiciteit te genereren. 

 
5.5 Knelpunten 
 
Het aantal wedstrijdlocaties is de laatste jaren afgenomen. Door veranderd overheidsbeleid is er veel 
veranderd in de inrichting van de voormalige wedstrijdwateren. Hierdoor zijn locaties ongeschikt of 
onbereikbaar geworden voor de wedstrijdvisser. Vooral de aanleg van natuurvriendelijke oevers leiden 
tot veel verlies van wedstrijdoevers. Daarnaast is het ecologische beheer van oevers een groot 
probleem. Doordat er nog maar één keer per jaar wordt gemaaid staat het groen in het visseizoen 
soms wel 2 meter hoog en is de oever niet te gebruiken. 
 
Naast de beheer en inrichting aspecten speelt ook de “verbeterde” waterkwaliteit een rol in de 
geschiktheid van een wedstrijdtraject. De hoeveelheid vis is afgenomen in vergelijking met ca. 10-15 
jaar geleden. Dit heeft een direct gevolg in de uitslagen van viswedstrijden en in de animo om deel te 
nemen aan wedstrijden op bepaalde wedstrijdtrajecten.   
 
Het water is de laatste jaren steeds helderder geworden, hierdoor zwemt er minder vis en is deze 
schuwer geworden en daardoor moeilijker te vangen. Door het heldere water zorgen waterplanten in 
sommige wateren voor behoorlijke problemen. Er zijn wateren die in de periode mei-oktober niet te 
bevissen zijn door de grote hoeveelheid waterplanten. 
 
Als conclusie kan gesteld worden dat het er voor de wedstrijdvisser de laatste jaren niet beter op is 
geworden. Doordat de openbare wateren niet meer voldoen aan de wensen van veel vissers 
verplaatsen de zij zich steeds vaker naar commerciële viswateren. De afgesloten karperputten zijn 
hier een goed voorbeeld van. In deze wateren wordt een kunstmatige visstand op peil gehouden en 
zijn de omstandigheden zodanig gemaakt dat de visser hier optimaal aan zijn trekken komt. In deze 
putten worden steeds meer wedstrijden gehouden, de kans dat iedereen hier vis vangt en het meer op 
een wedstrijd lijkt is een stuk groter dan in een openbaar water. 
 
 
Actiepunten Wedstrijdlocaties: 

• Veiligstellen bestaande wedstrijdtrajecten 

• Regelmatig een NK in het gebied van de federatie 

• Verkennen mogelijkheden om trajecten geschikt te maken voor selecties of een NK 

• Onderhouden bestaande wedstrijdtrajecten 
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6. Communicatie  
        
6.1 Met de deelnemers 
 
Om de wedstrijden gevuld te krijgen is communicatie met de deelnemers belangrijk. De communicatie 
naar de deelnemers toe gaat hoofdzakelijk via de verenigingen en de website van de federatie. De 
federatie is er vooral voor om de wedstrijden extra onder de aandacht te brengen en de uitslagen te 
communiceren. Om dit op een goede manier te doen is het goed om hier vaste afspraken over te 
maken. Zo wordt nu nog gewerkt met van elkaar afwijkende uitslagformulieren. Meer eenduidigheid in 
de uitslagformulieren is voor de leesbaarheid een aandachtspunt. Naast een standaard opmaak 
moeten de uitslagen binnen één week beschikbaar zijn op de website van de federatie. 
 
Tijdens de wedstrijden is er een samenkomst op een centraal punt. Hier krijgen de deelnemers de 
reglementen overhandigd en vind de loting plaats. Naast deze standaard procedures moet er extra 
aandacht komen m.b.t. het gedrag van de deelnemers. De federatie is als organisator van het 
evenement verantwoordelijk voor de problemen die kunnen ontstaan. Om die reden moeten de 
deelnemers naast de standaard informatie ook schriftelijke informatie meekrijgen over waar men mag 
parkeren, welke routes gebruikt kunnen worden, hoe omgegaan wordt met resten voer en afval, 
geluidsoverlast, slaan met deuren etc. Zodoende kan er geen discussie ontstaan wanneer iemand 
zich niet aan deze regels houdt, hij/zij is immers bekend met deze regels. Dit kan betuttelend 
overkomen maar gezien een aantal ervaringen is de federatie als eindverantwoordelijke bijna 
genoodzaakt de wedstrijden iets strakker te organiseren. 
 
 
Actiepunten m.b.t. communicatie met de deelnemers: 

• Uitnodigingen + tijdschema voor afgesproken datum op de website 

• In het VISblad regio-editie van het najaar standaard een wedstrijdverslag opnemen 

• Eenduidige lijsten met uitslagen ontwikkelen t.b.v. van de leesbaarheid 

• Uitslagen binnen één week publiceren op de website van de federatie 

• Opstellen reglementen voor deelname m.b.t. gedrag aan de waterkant 
 

 
6.2 Met de verenigingen 
 
De inschrijvingen voor de federatieve selectiewedstrijden lopen via de aangesloten verenigingen.  
Dit gaat meestal per brief waarin alle belangrijke datums worden gecommuniceerd. Hiervoor worden 
jaarlijks nieuwe brieven opgesteld door de wedstrijdcoördinatoren. De brieven die worden verstuurd 
hebben allemaal een andere opmaak en geen briefnummer van de federatie. Hier kan een 
kwaliteitsslag gemaakt worden. Daarnaast kan er ook tijdwinst worden geboekt door standaard 
teksten en opmaak te kiezen. Op die manier hoeven jaarlijks alleen nog maar de datums en evt. 
belangrijke reglementen te worden gewijzigd. De stukken kunnen op die manier sneller en 
eenvoudiger via het kantoor van de federatie verstuurd worden. 
 
Naast de schriftelijke communicatie is er ook communicatie per mail en via de website. Zo kunnen 
verenigingen hun deelnemers per mail aanmelden bij de wedstrijdcoördinatoren. Momenteel wordt er 
gewerkt met meerdere mailadressen voor de verschillende wedstrijden. Dit moet in alle brieven 
telkens nadrukkelijk worden vermeld en leidt tot een stukje onduidelijkheid. Het zou duidelijker zijn 
voor de verenigingen wanneer er één mailadres komt waar aanmeldingen heen kunnen worden 
verstuurd. Dit mailadres kan dan zowel op de website als op alle brieven worden vermeld. Een 
mailaccount op internet (gmail, live etc.) is zo te openen, wanneer alle coördinatoren het wachtwoord 
kennen kan iedereen de voor hem relevante aanmeldingen er af halen. Tevens heeft het als voordeel 
dat er een constante factor is. Als er nu een coördinator stopt moet er een nieuw adres worden 
gecommuniceerd naar de verenigingen. Met één mailadres wordt het communiceren met de 
verenigingen een stuk makkelijker. 

 
Op de website van de federatie moet alle informatie staan die relevant is voor de verenigingen. Zo 
moet er voor een bepaalde datum alle datums, tijden en locaties zijn vermeld. Voor de reglementen 
geld eigenlijk hetzelfde, deze informatie moet actueel zijn. In de draaiboeken voor de organisatie 
moeten er richtdatums komen waarop informatie bekend wordt gemaakt zodat iedereen zich hier op 
kan instellen. 
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De wedstrijdcommissie vergadert een aantal keren per jaar over allerhande 
wedstrijdaangelegenheden. Niet alle informatie is relevant om te communiceren aan de verenigingen, 
toch zijn er ook besluiten die soms voorafgaand aan de wedstrijden aangekondigd moeten worden. Zo 
zijn besluiten over inschrijfgeld, reglementen, werkwijze e.d. belangrijk om te communiceren. De 
verenigingen komen zodoende niet voor verassingen te staan als de uitnodigingen e.d. ineens op de 
deurmat liggen. Communicatie over de besluiten gaan per post naar de verenigingen en sommige 
worden ook op de website gecommuniceerd. 
 
 
Actiepunten m.b.t. communicatie met de verenigingen: 

• Opmaak uitnodigingen verbeteren en gelijktrekken 

• Aanmaken één centrale email voor aanmeldingen 

• Belangrijke besluiten van de wedstrijdcommissie / bestuur van de federatie worden schriftelijk 
verstuurd naar alle aangesloten verenigingen. 

• Website voor vastgestelde datums vullen met de benodigde informatie 

• Communicatie belangrijke besluiten aan verenigingen 
 

 
6.3 De wedstrijdcommissie / bestuur federatie 
 
In de voorbereiding naar de wedstrijden toe is er communicatie en afstemming nodig om alles soepel 
te laten verlopen. In de communicatie is het belangrijk dat de wedstrijdcommissie en het bestuur van 
de federatie van elkaar weten wat er speelt. Om die reden is de portefeuillehouder wedstrijden van de 
federatie afgevaardigd in de wedstrijdcommissie. De portefeuillehouder is er om zowel de 
wedstrijdcommissie als het bestuur van de federatie op de hoogte te houden. De wedstrijdcommissie 
maakt notulen welke ter kennisgeving worden aangeboden aan het bestuur van de federatie. Op die 
manier houdt de federatie voeling met de wedstrijdcommissie en kan waar nodig bijspringen of 
problemen signaleren. Belangrijke besluiten worden eerst voorgelegd aan het bestuur van de 
federatie voordat ze worden vastgesteld en gecommuniceerd. 
 
De wedstrijdcommissie zelf is een belangrijke spil in de organisatie voor het wedstrijdseizoen. Zij moet 
de taken verdelen, datums bepalen, locaties vastleggen etc. De wedstrijdcommissie heeft een redelijk 
vrije rol en kan veel zaken zelf binnen bepaalde kaders besluiten. Omdat al die tijd en werk wat er in 
gestopt is niet vanzelfsprekend is verdienen deze vrijwilligers erkenning van de federatie. De federatie 
nodigt alle vrijwilligers die zich hebben ingezet voor de wedstrijden uit voor een vrijwilligersdag. 
 
 
Actiepunten m.b.t. communicatie tussen de wedstrijdcommissie en het bestuur van de federatie: 

• Notulen van de overleggen van de wedstrijdcommissie worden gecommuniceerd met het 
bestuur van de federatie 

• Belangrijke besluiten van de wedstrijdcommissie worden eerst voorgelegd aan het bestuur 
van de federatie 

• Onderling vind er afstemming plaats over de voortgang en eventuele problemen 

• De vrijwilligers worden jaarlijks uitgenodigd voor een gezellige dag 
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7. Vergoedingen 
 

 
7.1 Vrijwilligerskader 
 
De federatie heeft verschillende regelingen m.b.t. de uitgifte van vergoedingen. Binnen de 
wedstrijdvisserij zijn er ook vergoedingen voor de verschillende vrijwilligers. 
 
De leden van de wedstrijdcommissie ontvangen jaarlijks een vergoeding als commissielid. Dit is 
vastgelegd in het vergoedingenbeleid van de federatie. 
 
Naast commissieleden zijn er ook vrijwilligers actief als wedstrijdcontroleur, jurylid of gewoon als 
vrijwilliger voor hand en spandiensten. Deze vrijwilligers krijgen € 25,- voor hun bijdrage aan de 
organisatie. De wedstrijdcontroleurs die verplicht door de lokale vereniging moet worden aangeleverd 
komt niet in aanmerking voor een vergoeding. 
 
Gecertificeerde wedstrijdcontroleurs die op uitnodiging worden opgeroepen krijgen naast de 
vergoeding van € 25,- ook hun kilometers vergoed. 
 
Een overzicht van de vrijwilligersvergoedingen is opgenomen in het vergoedingenbeleid van de 
federatie. 
 

7.2 Junioren NK 

 
Om deelname aan een NK te stimuleren keert de federatie een kilometervergoeding uit aan de 
junioren die deelnemen aan een NK. Voor de jeugd geld vaak dat de ouders ze weg moeten brengen 
en die dag bij moeten staan. Om de drempel iets te verlagen wordt een kilometervergoeding 
uitgekeerd. De kilometer vergoeding is alleen voor deelnemers tot 18 jaar die deelnemen aan een NK 
gehouden in het zoete water. 
 

7.3 Kosten wedstrijdaanvragen 
 
Voor de bij Sportvisserij Nederland aangesloten verenigingen is landelijk afgesproken dat hiervoor 
geen vergoeding in rekening wordt gebracht voor het aanvragen van wedstrijden. Naast deze 
categorie zijn er nog wedstrijden van niet aangesloten verenigingen / organisaties en commerciële 
wedstrijden. Hieronder staat een overzicht van de vergoedingen die de federatie in rekening brengt 
voor het aanvragen van wedstrijden. 
 

Wedstrijd Kosten 

Bij Sportvisserij Nederland aangesloten vereniging(en) € 0,00  

Niet aangesloten vereniging / organisatie niet commercieel € 10,00  

Commerciële wedstrijd € 250,00  

 
 
 
 
Actiepunten Vergoedingen: 

• Aanpassen vergoedingenbeleid t.b.v. junioren en vrijwilligers 

• Opstellen overzicht actieve vrijwilligers 
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Bijlage 1 Traject eisen Sportvisserij Nederland voor een NK 

 
 

VOORWAARDEN PARKOERSEN WEDSTRIJDEN ZOET SPORTVISSERIJ NEDERLAND 

NEDERLANDSE KAMPIOENSCHAPPEN EN TOPCOMPETITIE 

 

 

 

Vanaf 2011 wil Sportvisserij Nederland, verspreid over het land, ca. 15 vaste parkoersen realiseren 

voor het houden van nationale wedstrijden Zoet. Deze parkoersen moeten als nationaal 

wedstrijdparkoers worden erkend, kwalitatief ingericht en beheerd worden in overleg en 

samenwerking met de regionale waterbeheerder en geschikt zijn voor ca. 200 wedstrijdvissers.  

 

 

 

 2,5 a 3 kilometer liefst aaneengesloten wedstrijdwater. Dit zonder zijkanalen en gemalen. 

 

  

 Gelijkwaardige omstandigheden voor alle wedstrijdvissers. Indien mogelijk gelijke diepte, 

breedte en stroming van het wedstrijdwater. 

 

 Geen/weinig riet en bomen of de mogelijkheid voor maken voldoende openingen van ca. 3 

meter die gedurende hele jaar open gehouden kunnen worden (onderhoud). 

 

 Goede gevarieerde visstand, gemiddeld 1 a 2 kg vis per wedstrijdvisser in 4 uur moet 

mogelijk zijn. 

 

 Voldoende ruimte achter de wedstrijdvissers (afsteken hengel), minimaal 10 meter vanaf de 

oever tot (fiets)pad/ (verharde)weg. 

 

 Weg/(fiets)pad langs wedstrijdparcours, voldoende breed voor auto’s om elkaar te  

passeren, minimaal 4 meter breed. 

    

 Goede zaalaccommodatie (200 personen en podium) in nabije omgeving van het 

wedstrijdwater voor loting/prijsuitreiking en consumpties (afstand maximaal 15 kilometer).   

          

 Voldoende parkeergelegenheid bij locatie (ca. 200 auto’s) en langs het wedstrijdwater, 

zonder dat deze de wedstrijdvissers in de weg staan. 

 

 Wedstrijdwater dient minimaal 35 meter breed en minimaal 1.50 meter diep te zijn. 

 

 Eventueel te beïnvloeden visstand ( afgesloten, roeibaan, stuwen etc.). 

 

 Medewerking van eigenaren, beheerders: Federatie, Waterschap, Rijks-/Provinciale 

waterstaat, Gemeente en eigenaren voor onderhoud wedstrijdwater (maaien riet en/of 

gras), vergunningen, scheepvaart. 

 

 Goede bereikbaarheid en toegankelijkheid voor wedstrijdvissers en publiek. 

 

 Veilig parkoers, geen drukke weg vlak achter wedstrijdvissers. 
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Bijlage 2 Aangewezen parkoersen voor een NK 
 
VOORSTEL 15 VASTE WEDSTRIJDWATEREN 

 

Van de landelijke federaties en uit de richtlijnen viswateren hebben wij een voorstel 

gemaakt voor 15 wedstrijdwateren verdeeld over het hele land. Hierbij het voorstel en 

nadere informatie over deze 15 wateren.  

 

1. Workumer Trekvaart te Parrega 

2. Prinses Margrietkanaal te Kootstertille 

3. Helomavaart te Langetille 

4. Noord Willemskanaal te Vries 

5. Wildervankkanaal te Stadskanaal 

6. Van Starkenborchkanaal te Noordhorn 

7. Beukerskanaal te Steenwijk 

8. Kanaal Almelo-Haandrik te Hardenberg 

9. Hoogeveense Vaart te Rogat 

10. Noord Hollandskanaal (Neck-Spijkerboor) te Purmerend 

11. Amstel-Drechtkanaal en Aarkanaal te Ter Aar 

12. Lage Vaart te Almere 

13. Kanaal door Voorne te Hellevoetsluis 

14. Kanaal Gent-Terneuzen te Westdorpe 

15. Amsterdam-Rijnkanaal te Tiel 

16. Lateraalkanaal te Horn 
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Bijlage 3 planning organisatie wedstrijden 
 
Actie nov dec jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec

Bekendmaking datums NK

Bepalen datums selecties

Datums opnemen website HF

Trajecten bepalen en reserveren

Trajecten opnemen website HF

Zaal boeken en bespreken

Brieven naar verenigingen

Vrijwilligers regelen

Opgaven verwerken

Wedstrijden HF Midden NL nov dec jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec

Selectie Feeder

Selecties jeugd oost - midden

Selectie jeugd west

Selectie west

Selectie oost - midden

Federatiecup

Pannerdensch kanaal
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Bijlage 4 draaiboek wedstrijden 
 

Tijd Actie Wie Naam Opmerkingen

……-…… Aanwezig zaal / zaal open

……-…… Vaststellen taken vrijwilligers

……-…… Benoemen Juryleden

……-…… Opening zaal

……-…… Controleurs aanwezig

……-…… Uitreiken controleurbenodigdheden

……-…… Welkom heten deelnemers

……-…… Uitreiking deelnemerskaarten

……-…… Verstrekken reglementen e.d.

……-…… Vertrek  
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Tijd Actie Wie Naam Opmerkingen

……-…… Parkeren 

……-…… Controle materiaal / aas

……-…… 1e signaal starten wedstrijd

……-…… 2e signaal licht voeren

……-…… 3e signaal einde zwaar voeren

……-…… 4e signaal 5 min voor einde wedstrijd

……-…… 5e signaal einde wedstrijd

……-…… Wegen vis (Bezwaar deelnemer bij uitslag mogelijk)  
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Tijd Actie Wie Naam Opmerkingen

……-…… Ontvangst zaal

……-…… Catering paraat

……-…… Klaarzetten prijzentafel

……-…… Behandeling evt. bezwaren door jury

……-…… Berekenen einduitslag

……-…… Bekendmaking/prijsuitreiking winnaars

……-…… Sluiting zaal
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Draaiboek voorbereiding wedstrijden 
 

Maand Actie Wie Naam Opmerkingen

Verzamelen datums Sportvisserij Nederland

Bepalen datums wedstrijden

Datums communiceren op website HF

Trajecten vaststellen en reserveren

Trajecten opnemen op website

Zalen boeken en bespreken

Brieven verzenden naar verenigingen

Vrijwilligers regelen per wedstrijd

Verstrekken reglementen e.d.

Opstellen deelnemerskaarten

Opgaven verwerken  


