
Zijn de wateren/trajecten ook op een kaartje 
zichtbaar? 

Nu nog niet. Doel is om in ieder geval een 
overzichtskaart in pdf te maken waarop de 
nummering van de trajecten is aangehouden. 
De module biedt de mogelijkheid om per 
water/traject een afbeelding toe te voegen. 
Tot op heden werkt deze functie niet.    
 

Hoe is het maximaal aantal visstekken per 
traject berekend? 

Als afstand tussen de visstekken is 20 meter 
aangehouden. De lengte van het traject 
bepaalt het maximum aantal beschikbare 
visstekken. NB. Indien in de praktijk 10 
meter wordt aangehouden, kan er dus 2 keer 
het maximaal aantal visstekken worden 
benut. Dit uitgangspunt zal in de module 
worden vermeld.    
 

Als een vereniging i.v.m. de wind op een 
ander traject wil vissen en een wijziging wil 
aanvragen, hoe snel krijgt ze een nieuwe 
toestemming? 

Op kantoor zal elke werkdag de aanvragen 
worden behandeld. We zijn tevens tijdens 
kantooruren telefonisch bereikbaar voor dit 
soort ‘spoedgevallen’.    
 

De wedstrijdkalender is te raadplegen zonder 
in te loggen, zijn mijn contactgegevens dan 
voor jan en alleman zichtbaar? 

We zorgen ervoor dat de contactgegevens 
alleen zichtbaar zijn als je bent ingelogd. 
Zonder inloggen blijven de 
aanvraagde/geaccordeerde wedstrijden nog 
wel zichtbaar.   

Voor welke wateren is de module te 
gebruiken?  
 

De module is alleen voor wedstrijden op 
federatiewater. Hier is onze    
toestemming nodig. 

Ik wil meerdere trajecten aanvragen op 1 dag. 
Hoe werkt dat? 
 

Er kan door 1 vereniging maximaal 4 
trajecten per wedstrijddag worden 
aangevraagd. Elk traject moet apart 
aangevraagd worden. Betekent dus 
ook dat voor elk traject een aparte 
toestemming wordt afgegeven.  
 

Hoe lang duurt het voordat ik toestemming 
krijg? 
 

Op kantoor zullen we elke werkdag de 
nieuwe aanvragen behandelen. We zijn 
tevens tijdens kantooruren telefonisch 
bereikbaar voor spoedgevallen. 
 

Wat nu als er gereserveerd is en de wind 
draait op vrijdag of er is kans op ijsvorming? 
 

In weersveranderingen na die tijd voorziet de 
module niet. Dan blijft de 
telefoon (gegevens ook zichtbaar op de 
wedstrijdkalender) net als in de 
huidige situatie de laatste oplossing. 

Wat te doen als er al vissers op het 
wedstrijdtraject zitten? 
 

Visser(s) vriendelijk verzoeken weg te gaan 
en aangeven dat ze anders omsloten worden 
met wedstrijdvissers. Vriendelijk verzoek aan 
de organisatoren om bij grote wedstrijden 
borden, vlaggen en dergelijke enkele uren 
voor aanvang van de wedstrijd op het 
wedstrijdparcours te plaatsen. 
 



 
  
 
 
   
 
 
 
 
 


