
   

 
 
 
➢ De koppelwedstrijd junior-senior vindt plaats op zondag. 
 
➢ Aan deelname aan de koppelwedstrijd junior-senior zijn geen kosten verbonden. 
 
➢ Iedere deelnemer aan de koppelwedstrijd heeft de plicht zich om 8.00 uur te melden op het vaste verzamelpunt 

(de Gemeentehaven te Warmond). Om ongeveer 8.15 uur wordt naar de locatie, waar de koppelwedstrijd gevist 
zal worden, vertrokken.  

 
➢ Ieder koppel is verplicht te vissen op de plaats die correspondeert met het nummer op het lootje dat de 

‘koppeljunior’ heeft getrokken. Deze plaats wordt aangegeven door een paaltje met het nummer erop. 
 
➢ De ‘koppeljunior en ‘koppelsenior’ zijn verplicht maximaal twee meter uit elkaar te zitten. Dit wil zeggen dat 

als zij op hun kanus of stoel zitten, de ruimte tussen hun maximaal 2 meter groot mag zijn.   
 
➢ De aanvang van het vissen is voor alle deelnemers om 9.00 uur en wordt aangegeven door een toetersignaal. Pas 

na dit signaal mag er door de deelnemers gevoerd én gevist worden. 
 
➢ Het einde van de koppelwedstrijd junior-senior is voor alle deelnemers om 11.00 uur en wordt tevens 

aangegeven door een toetersignaal. Iedere deelnemer is verplicht om direct na het toetersignaal zijn hengel 
met tuigje uit het water te halen. Een vis die op dat moment gehaakt is/wordt en tevens gevangen wordt, telt 
nog mee!. 

 
➢ Iedere deelnemer is verplicht te vissen met één hengel en een enkele haak. De hengelkeuze is vrij. 
 
➢ Aas en voer is vrij, behoudens het in bezit hebben en/of gebruik van gekleurde maden, muggenlarven (vers-de-

vase) en lokvoerders waaraan (schadelijke) kleurstoffen zijn toegevoegd. Het gebruik of het  
in het bezit hebben van voornoemde aassoorten en lokvoerders is verboden en leidt onherroepelijk tot 
diskwalificatie van de betreffende deelnemer.  

 
➢ Elk koppel is verplicht gebruik te maken van minstens één leefnet, die voldoet aan de leefnetcode van 

Sportvisserij Nederland, om de gevangen vis gedurende de wedstrijd in te bewaren.  
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. Verder moet een leefnet zijn gemaakt van 
zacht materiaal met een maaswijdte van maximaal 6 mm. 

 
➢ Het is verboden dat de deelnemers geholpen worden door derden, met uitzondering van de jeugdbegeleiders. 

De deelnemers dienen ongeacht hun leeftijd wel zelf hun hengel vast te houden zowel voorafgaand als tijdens 
de wedstrijd (dus ook tijdens het peilen en voeren). Het is dus verboden dat derden, waaronder ook de 
coach(es), de hengel van de deelnemer vasthouden of aanraken. Dit geldt ook voor het scheppen van vissen. 
Uiteraard mogen de ‘koppeljunior en ‘koppelsenior’ wel elkaar helpen!.  

 
➢ Er wordt gevist op het gewicht van de gevangen vis en het aantal (stuks) gevangen vissen. Alle vissoorten met 

uitzondering van paling/aal, snoek en snoekbaars tellen mee. Baars en pos dus ook! 
De ‘koppeljunior en ‘koppelsenior’ die samen het meeste (totaal) aantal punten behalen, zijn de winnaars van 
de koppelwedstrijd junior-senior (datum). Voor een uitleg van de puntenverdeling van de koppelwedstrijd 
junior-senior (datum) wordt verwezen naar de tweede bladzijde van dit reglement. 

 
➢ Tijdens onweer, opstekende wind of een andere calamiteit kan de wedstrijd worden afgeblazen. Dit wordt dan 

aangegeven door 3 toetersignalen achter elkaar. 
 

➢ Dit reglement kan, na instemming van het bestuur, door de wedstrijdleiding voorafgaand aan de wedstrijd 
worden aangevuld of gewijzigd. De wedstrijdleiding zorgt ervoor, dat alle deelnemers zo spoedig mogelijk na 
het genomen besluit via ‘social media’ (bijvoorbeeld WhatsApp) of e-mail van de aanvulling/wijziging op de 
hoogte worden gebracht. 

 

➢ Overtreding van dit reglement kunnen uitsluiting van deelname of andere straffen ten gevolge hebben.  
 
➢ In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de wedstrijdleider van de betreffende wedstrijd. 
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De punten worden op de volgende wijze verdeeld onder de koppels:  

Er worden zowel punten verdeeld op basis van:  
➢ het gewicht van de gevangen vis.  
➢ het aantal gevangen vissen.  
 
➢ Het koppel dat het meeste gewicht vis vangt, krijgt 20 punten. 

Het koppel dat na dit koppel het meeste gewicht vis vangt, krijgt 19 punten. Enz. enz..  
➢ Het koppel dat het grootste aantal vissen vangt, krijgt 20 punten.  
  Het koppel dat na dit koppel het grootste aantal vissen vangt, krijgt 19 punten. Enz. enz..  
➢ Als een koppel geen vis vangt of geen vis ter weging en telling aanbiedt, krijgt dit koppel  

helaas geen (0) punten.  
 
Aftrekpunten:  
Per koppel worden er punten van de uitslag bij ‘het vissen’ afgetrokken in de volgende gevallen: 
*  Indien het koppel naar beoordeling van de jeugdbegeleiders hun visplaats niet netjes hebt achtergelaten.  
*  Indien het koppel 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. Verder moet een leefnet zijn gemaakt van zacht 
materiaal met een maaswijdte van maximaal 6 mm. 
 
Berekening van het totaal aantal punten dat elk koppel heeft behaald:  
Het totaal aantal punten per koppel worden berekend door de behaalde punten op basis van het gewicht van de 
gevangen vis op te tellen bij de behaalde punten op basis van het aantal gevangen vissen en hiervan eventuele 
‘behaalde’ aftrekpunten af te halen.  
De ‘koppeljunior’ en ‘koppelsenior’ die samen het meeste (totaal) aantal punten behalen, zijn de winnaars van de 
koppelwedstrijd junior-senior (datum). Eindigen meerdere koppels met hetzelfde totaal aantal punten dan is het 
totaalgewicht van de gevangen vis bepalend! 
 
In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de wedstrijdleider van de betreffende wedstrijd. 
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