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1. Alle wedstrijden zullen verlopen volgens de laatste versies van het Protocol veilig sporten van het NOC-NSF en het 

Protocol verantwoord vissen van Sportvisserij Nederland. Kijk ook goed naar de laatste richtlijnen van iedere 

wedstrijd op de website van Sportvisserij Nederland. 

 

2. Deelnemers moeten een geldige (Jeugd)VISpas van Sportvisserij Nederland hebben. Hierop moet de naam van de 

deelnemer staan.   

 

3. De Youth Challenge wedstrijden worden gevist in 2 groepen:  

U15 (onder 15): maximaal 13 op 31 december 2020.   

U20 (onder 20): maximaal 18 op 31 december 2020.  

   

4. Het inschrijfgeld per wedstrijd is 10 euro.  

Er is geen extra inschrijfgeld voor de competitie. Als je je inschrijft en vist krijg je ook punten voor de competitie 

voor die wedstrijd. 

 

5. De wedstrijd duurt vier uur.  

De wedstrijdleiding kan bij slecht weer (zoals onweer) of bij problemen (zoals ongevallen, demonstratie e.d.) de 

wedstrijd stil leggen.  

De wedstrijdleiding beslist of de wedstrijd vervolgd wordt of niet. 

Als er meer dan twee uur gevist is en de wedstrijd wordt gestopt, dan telt de wedstrijd wel. Er is dan een uitslag, 

prijsuitreiking en je krijgt punten voor de competitie. 

Is er minder dan twee uur gevist, dan wordt de wedstrijd opnieuw gevist op een ander moment. 

 

6. Je mag vissen met 1 hengel, (vaste stok, matchhengel of bolognesehengel). 

Met een dobber en enkele haak. De dobber moet het loodgewicht kunnen dragen.  

De maximale lengte van de hengel, zonder lijn, is voor de U20 11,5 meter en voor de U15 10 meter. 

 

7. Aas en voer is vrij. Kunstaas mag niet.  

Gekleurde maden en lokvoer met schadelijke kleurstoffen mogen niet gebruikt worden. 

Een katapult gebruiken mag niet.   

  

8. Je ontvangt je steknummer digitaal rond 9.00 uur. (vak en nummer) 

Zodra je deze hebt mag je naar je plek en beginnen met opbouwen. 

 

9. Om 10.50 wordt het eerste signaal gegeven er mag gevoerd worden. (nog niet vissen) 

Om 11.00 uur het tweede signaal einde zwaar voeren en begin van de wedstrijd. (start vissen) 

Om 15.00 het derde signaal einde wedstrijd. (stop vissen) 

Alleen de vis die zich bij het derde signaal boven het water is telt mee.  

  

10. Elke vis die meetelt moet in een ruim leefnet worden bewaard.  

Per leefnet mag maximaal 20 kilogram vis. 

Als er meer dan 20 kilogram in het net zit, telt er maar 20 kilogram. 

Verder gelden de regels uit de leefnetcode uit de landelijke lijst.  

  

11. Je gevangen vis moet je netjes onthaken en goed behandelen zodat de vis onbeschadigd teruggezet kan worden. 

Alleen levende vissen tellen mee tijdens het wegen. 

Barbeel, snoek, meerval en aal mogen niet in het leefnet worden bewaard. In de gesloten tijd, 1 april tot de laatste 

zaterdag in mei, mogen ook winde, snoekbaars en baars (ook ondermaatse baars) niet in het leefnet worden 

bewaard. Deze vissen tellen dus ook niet mee. 



WEDSTRIJDREGLEMENT Youth Challenge U15 en U20 wedstrijden en competitie 2021 

  
 2 

 

 

 

12. Als de vis niet gewogen kan worden omdat ze samen minder dan 10 gram zijn, dan worden de vissen geteld. Dus 

bij 0 gram wordt het aantal visjes genoteerd dat gevangen is.  

 

13. Je bent winnaar van de wedstrijd als je het meeste gewicht gevangen hebt.  

Als er in meerdere vakken gevist wordt, dan worden de vakwinnaars op gewicht gesorteerd, daarna de nummers 

twee, nummers drie, etc.  

 

14. Na de wedstrijd wordt de uitslag opgemaakt en direct daarop volgt de prijsuitreiking op locatie aan of dichtbij het 

wedstrijdparcours.  

 

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. Als er iets gebeurt wat niet in dit reglement staat, dan beslissen de wedstrijdleider en de jury van de wedstrijd. 

 

17. Nieuw, is een competitie model(wedstrijd over meerdere wedstrijden) bij de Youth Challenge wedstrijden. Per 

wedstrijd worden punten verdiend voor een einduitslag na alle wedstrijden. 

Opgemaakt vanuit de uitslag per vak. (maximaal 17 deelnemers per vak, punten per vak),  

Zo worden de punten verdeelt, 
Uitslag (in vak) Punten 

1 50 

2 45 

3 40 

4 35 

5 30 

6 25 

7 20 

8 15 

9 10 

10 5 

11 5 

12 5 

13 5 

14 5 

15 5 

16 5 

17 5 

18. Voor de competitie hoef je niet alle wedstrijden er te zijn. Als je niet aanwezig bent krijg je geen punten. 

 

19. Je bent winnaar van de competitie als je in jouw groep (U15 of U20) de meeste punten hebt.  
Voor de top 10 van de competitie per groep stellen de federaties een prijzenpakket samen! 

 

20. Als deelnemers evenveel punten hebben, dan wint degene met het hoogste opgetelde gewicht van alle 

wedstrijden. Is dit gewicht ook gelijk, dan wint degene die het meeste gewicht gevangen heeft in 1 wedstrijd. 

 


