
      

  

 

Er wordt gevist in twee leeftijdscategorieën: A (jeugdleden van 14 t/m 17 jaar*) en B (jeugdleden van 7 t/m 13 jaar*). 
* Hierbij is de leeftijd op de dag van de eerste competitiewedstrijd bepalend! Uiteraard mag een deelnemer in de 
categorie B ervoor kiezen om in de ‘hogere’ categorie A deel te nemen. Andersom mag echter niet! 

Per competitiewedstrijd worden per leeftijdscategorie de punten op de volgende wijze verdeeld onder de deelnemers 
van deze leeftijdscategorie 
 
Er worden zowel punten verdeeld op basis van: 
➢ het gewicht van de gevangen vis  
➢ het aantal gevangen vissen  
 
➢ De deelnemer in een leeftijdscategorie die bij een competitiewedstrijd het meeste gewicht vis vangt (paling/aal, 

snoek en snoekbaars tellen NIET mee!), krijgt 20 punten voor het individuele klassement van de jeugdcompetitie; 
De deelnemer in de betreffende leeftijdscategorie die bij de competitiewedstrijd na deze deelnemer het meeste 
gewicht vis vangt, krijgt 1 punt minder, namelijk 19 punten voor het klassement. Enz. enz.; 

➢ De deelnemer in een leeftijdscategorie die bij een competitiewedstrijd het grootste aantal vissen vangt, krijgt  
20 punten voor het individuele klassement van de jeugdcompetitie. 
De deelnemer in de betreffende leeftijdscategorie die bij de competitiewedstrijd na deze deelnemer het grootste 
aantal vissen vangt, krijgt 1 punt minder, namelijk 19 punten voor het klassement. Enz. enz.; 

➢ De deelnemer in de betreffende leeftijdscategorie die bij de competitiewedstrijd aanwezig is maar GEEN vis 
vangt, krijgt zowel voor gewicht als aantal stuks 1 punt minder dan de deelnemer met het minste gewicht en 
aantal stuks vis, met een maximum van 5 punten voor zowel gewicht als aantal stuks;  

➢ Vanzelfsprekend krijg je als je afwezig bent bij een competitiewedstrijd geen (0) punten.  
 
Aftrekpunten:  
Er worden punten van je uitslag bij ‘het vissen’ afgetrokken in de volgende gevallen 
* Indien je naar beoordeling van de jeugdbegeleiders je visplaats niet netjes hebt achtergelaten;  
* Indien je naar verhouding teveel dode of beschadigde vis laat wegen.  
 
Uit onderzoek van o.a. Sportvisserij Nederland blijkt dat het gebruik van een leefnet niet nadelig hoeft te zijn voor de 
bewaarde vis. Maar dan moet het leefnet wel voldoen aan de leefnetcode. Met andere woorden: Het leefnet moet 
bepaalde eigenschappen hebben en op de juiste manier gebruikt worden. De belangrijkste eisen die in de leefnetcode 
gesteld worden, zijn de volgende. Een goed leefnet heeft een diameter van minimaal 40 cm en een lengte van 
minimaal 2,5 meter en is gemaakt van zacht materiaal met een maaswijdte van maximaal 6 mm. 
 
Berekening van het totaal aantal punten die door elke deelnemer per competitiewedstrijd zijn behaald:  
Het totaal aantal punten die in een competitiewedstrijd door een deelnemer behaald zijn, worden berekend door de 
behaalde punten op basis van het gewicht van de vis op te tellen bij de behaalde punten op basis van het aantal 
vissen en hiervan eventuele aftrekpunten af te halen.  
 
Aftrek van de competitiewedstrijd met het minst aantal behaalde punten: 
In totaal worden er zoals eerder vermeld vijf competitiewedstrijden gevist. Daarentegen tellen de vier 
competitiewedstrijden waarbij elke deelnemer het hoogste aantal punten heeft gehaald. De ‘slechtste’ wedstrijd van 
de vijf competitiewedstrijden (de wedstrijd met het minst aantal behaalde punten) valt dus af! Elke deelnemer kan 
dus één wedstrijd missen maar je hebt natuurlijk kans op een betere klassering als je alle vijf competitiewedstrijden 
meevist. De vangst kan een keer tegenvallen!  
 
Berekening van de einduitslag van de jeugdcompetitie: 
De deelnemer in elke leeftijdscategorie die in totaal over de vijf competitiewedstrijden, na aftrek van de wedstrijd 
met het minst aantal punten de meeste punten heeft verzameld, wint de jeugdcompetitie in zijn of haar 
leeftijdscategorie. Eindigen meerdere deelnemers met een gelijk totaal aantal punten dan beslist het totale gewicht 
van de vier wedstrijden van de competitie waarin het meeste gewicht is gevangen door de deelnemer. De wedstrijd 
met het minste gewicht valt dus af! Elke deelnemer aan de jeugdcompetitie wint hoe dan ook een fantastische 
hengelsportprijs!  

Bijlage B 

Uitleg puntenverdeling jeugdcompetitie 


