
 
WEDSTRIJDREGLEMENT 

 NATIONALE TOPCOMPETITIE KARPERVISSEN 2018  
(de TC Karper 2018) 

 
Deelname : 
 

1. Deelnemers dienen in het bezit te zijn van een op hun naam gestelde geldige VISpas 2018, uitgegeven 
door Sportvisserij Nederland. 
 

2. Er worden voor de TC Karper 2018 in totaal vier wedstrijden georganiseerd, waarvan de ingeschreven 
deelnemers aan minimaal drie wedstrijden moeten deelnemen om voor de eindklassering in aanmer-
king te komen. Elke wijziging dient voorafgaand aan de loting voor de wedstrijd gemeld te worden bij 
de wedstrijdleider. Op het niet tijdig afmelden van een koppel of niet tijdig doorgeven van een vervan-
ger volgt een gele kaart.  

 
 
Loting :  
 

1. Minimaal drie uur voor de start van de wedstrijd begint de loting voor de stekken. 
2. Het steknummer wordt getrokken door één van de deelnemers van elk koppel. 
3. Op het lot zijn de sector en het steknummer vermeld. Bij elke wedstrijd wordt door de wedstrijdleiding 

een andere volgorde gehanteerd bij het naar voren roepen van de koppels.  
 
 
Wedstrijdregels : 
 

1. Een wedstrijd van de TC Karper heeft een tijdsduur van minimaal 40 aaneengesloten uren. De wed-
strijdleider heeft het recht de wedstrijd bij slechte weersomstandigheden (onweer e.d.) of bepaalde 
calamiteiten (ongevallen, demonstratie e.d.) niet door te laten gaan, stil te leggen en indien mogelijk 
na enige tijd te hervatten. Indien minimaal 30 uur van de wedstrijd is gevist, is de wedstrijd geldig en 
wordt de uitslag opgemaakt. Bij afgelasting of geringere duur kan door De KSN worden besloten tot 
vervallen of het opnieuw laten vissen van de wedstrijd. 

 
2. Voor de wedstrijd worden 3 of 4 sectoren van maximaal 11 stekken uitgezet, het aantal sectoren en 

stekken blijft tijdens de TC Karper 2018 gelijk. Binnen de sectoren zijn de stekken zoveel mogelijk 
aaneengesloten, tussen de sectoren kunnen onderbrekingen worden gerealiseerd. Zonder toestem-
ming van de wedstrijdleider mogen er geen vlaggen, beachflags en banners op en langs het wed-
strijdparkoers geplaatst worden. 

 
3. De hart op hart afstand tussen de stekken bedraagt minimaal 50 meter, waarbij steknummer 1 altijd 

gesitueerd is aan de linkerzijde indien men voor het water staat. Aan de linkerzijde van een  kop- en 
rechterzijde van een staartstek wordt zonodig een extra paaltje als markering van de te bevissen zone 
geplaatst. Voorbij dit markeringspaaltje mag niet worden gevist.  

 
 

 



4. De stek van het koppel wordt gemarkeerd door een nummer op een in de grond geslagen paaltje.  Dit 
nummer komt overeen met zijn steknummer op de deelnemerskaart. Elk koppel heeft de vrijelijke be-
schikking over een ruimte van maximaal 8 meter links en rechts van het markeringspaaltje tot aan de 
oever. In deze ruimte moeten zij hun schuilmiddelen in discrete kleuren (groen, khaki of ‘camouflage’) 
plaatsen. De schuilmiddelen dienen op veilige afstand van de openbare weg te staan. De deelnemers 
dienen zich discreet en rustig te gedragen. Het vissen dient binnen deze ruimte van circa 8 x 16 meter 
plaats te vinden (ingooien, binnenhalen voeren en landen van de vangst). Het is verboden het wed-
strijdwater te verlichten met fakkels of lampen. Wel is discrete verlichting in de tenten en bij het lan-
den van de gehaakte vis toegestaan. Het maken van open kolen en/of houtvuren is verboden. Tijdens 
wedstrijden is per koppel het gebruik van een toiletemmer verplicht.  

 
5. Er mag met maximaal vier hengels per koppel gevist worden. De maximale lengte van de hengel be-

draagt 4,00 meter. Het minimale te gebruiken werpgewicht bedraagt 50 gram. Er moet met visveilige 
haaksystemen worden gevist, zulks ter beoordeling van de wedstrijdleider. Tijdens het vissen is 
slechts een enkele haak per hengel toegestaan; het gebruik van een hair/D- rig is verplicht. Het aas 
mag niet rechtstreeks op de haak geplaatst zijn. Het is toegestaan een onbeperkt aantal hengels 
voorhanden te hebben. Deze hengels dienen verticaal achter de gebruikte hengels te staan. Het ge-
bruik van boten, van radiografisch bestuurbare apparaten,  van fishfinders en/of dieptemeters is niet 
toegestaan. Het vissen met dobbers is verboden. Het aan het wateroppervlakte aanbieden van aas is 
niet toegestaan. Ter controle van het gebruikte aas en visveilige systemen mag de wedstrijdleider te 
allen tijde een deelnemer verzoeken om één of meerdere hengels in te draaien. 

 
6. Alleen het volgend aas/voer is toegestaan: zaden, granen, noten, boilies en pellets. Kunstvormen van 

voornoemde producten mogen eveneens als aas worden gebruikt. Alle mixen op basis van voor-
noemde producten mogen worden samengeperst tot ballen van maximaal 70 millimeter. Voeren bui-
ten het aan een koppel toegewezen zone is niet toegestaan. Voeren dient met mate te geschieden. 
De KSN kan zo nodig en gewenst in de richtlijnen voor een wedstrijd aanwijzingen c.q. beperkingen 
opleggen met betrekking tot de hoeveelheid aas en voer. Aan het einde van de wedstrijd mogen res-
tanten voer en aas, evenals ander afval, niet in het water worden gegooid of worden achtergelaten.   

 
7. Het is toegestaan tot aan de knie in het water te gaan tijdens de voorbereidingstijd. Tijdens de wed-

strijd alleen indien een gehaakte vis wordt binnengehaald en voor plaatsing van de bewaarzakken. 
 

8.  Nadat elk koppel in het bezit is van hun deelnemerskaart, mogen zij na toestemming van de wedstrijd-
leider zelfstandig naar de stekken gaan. Om 16:00 uur mag met het uitpeilen van de stek worden be-
gonnen. Het gebruik van maximaal twee markeerdobbers / hengels binnen de eigen te bevissen zone 
is toegestaan tijdens de voorbereidingstijd. Tijdens de wedstrijd  zijn de markeerdobbers uitsluitend 
tijdens het voeren en het inwerpen van het aas toegestaan.  
Om 18:00 uur wordt een geluidssignaal gegeven en mag er met voeren en vissen worden begonnen.  
Voeren mag alleen met de hand, een voerschep of een werppijp.  Met de hengel alleen met spombs 
c.q. spods c.q. baitrockets. Deze mogen niet groter zijn dan een diameter van 70 millimeter en een 
lengte niet langer dan 200 millimeter. 

 Na 40 uur vissen wordt het einde van de wedstrijd met een geluidssignaal kenbaar gemaakt. Alle hen- 
 gels dienen dan onmiddellijk te worden ingedraaid. 
 Een voor het eindsignaal gehaakte en voor het eindsignaal bij een controleur c.q. de wedstrijdleider  
 mondeling of telefonisch gemelde karper, mag nog maximaal 15 minuten na afloop worden geland en 
 telt dan mee voor het wedstrijdresultaat. 
 Tussen het eerste en het laatste signaal is het niet toegestaan zonder toestemming van de wedstrijd 
 leider nog materialen en/of aas/voer in of uit het vak te brengen of te halen.  
 

9. Op de stek mogen zich alleen de deelnemers, de controleurs, de wedstrijdleider en daartoe bevoegde 
personen bevinden. Derden mogen alleen na toestemming van de wedstrijdleider de stek betreden. 
Het betredingsverbod voor niet bevoegden geldt vanaf de aanvang van de voorbereidingstijd tot het 
moment waarop de laatste weging van de vis van het betrokken koppel is voltooid. 

 



10. Elk koppel dient de beschikking te hebben over voldoende bewaarzakken (minimaal 90 x 110 cm), 
twee landingsnetten (armen minimaal 100 cm lang ), een (vochtige) onthaakmat (minimaal 70 x 110 x 
6 cm) en een met water gevulde emmer. Er mag één karper per bewaarzak worden bewaard. De 
vangst van een karper dient zo spoedig mogelijk telefonisch te worden gemeld aan een controleur, 
deze komt dan zo snel mogelijk voor de weging. Na toestemming van de controleur mag de karper uit 
de bewaarzak op een gereed liggende onthaakmat worden geplaatst, de controleur weegt de vis met 
een door de wedstrijdorganisatie beschikbaar gesteld weegschaal en weegzak. De vanger dient te te-
kenen voor het geconstateerde gewicht. Hierna is geen beroep meer mogelijk ten aanzien van dit ge-
wicht. Na de weging en het fotograferen van de gevangen karper wordt deze voorzichtig teruggezet in 
het wedstrijdwater wacht de controleur tot de karper zelfstandig is weggezwommen.  

 
11. De deelnemer dient iedere gevangen vis zodanig te onthaken en te behandelen, dat geen verminking 

ontstaat en de vis onbeschadigd en voorzichtig kan worden teruggezet. De ter weging aangeboden 
karper dient in levende staat te verkeren. Het opzettelijk vals haken van karper is verboden. Overtre-
ding van dit artikel leidt tot een gele kaart. 

 
12. Alleen karper (Cyprinus carpio carpio) kan ter weging worden aangeboden. Een koppel dat de karper 

beschadigt of onvoorzichtig aanbiedt kan worden bestraft met een gele kaart (het gaat hierbij om een 
verse beschadiging, zulks ter beoordeling van een controleur en de wedstrijdleider). In een dergelijk 
geval zal het gewicht van de betrokken vis niet meetellen als vangst.  

 
13. Om in de einduitslag opgenomen te worden moet de deelnemerskaart met de totale uitslag van de 

weging(-en) door één van de deelnemers van een koppel voor akkoord worden getekend. 
 

14.  Deelnemers dienen de aanwijzingen van controleurs, wedstrijdleider en bevoegde én herkenbare   
personen ( bijvoorbeeld een BOA of politieagent ) onmiddellijk op te volgen. Gebeurt dit niet dan ont-
vangt men een gele kaart. 

 
15. Een koppel dat zonder toestemming van de wedstrijdleider voor het laatste signaal de wedstrijd heeft 

verlaten ontvangt alsnog een gele kaart.  
 

  
Klassering en prijzen :  
 

1. Alle koppels worden per sector geklasseerd volgens het door hen gevangen gewicht, waarbij degene 
die het meeste gewicht heeft gevangen nummer 1 verkrijgt enz. In het uitzonderlijke geval dat meer-
dere koppels in de sector eenzelfde vangstgewicht hebben, krijgt voor het dagklassement diegene die 
het dichtst bij het midden van de sector heeft gevist een hogere klassering. Voor het totaalklassement 
ontvangen de koppels dezelfde klassering en wordt doorgeteld (bijv. 2 x nr. 3, volgende is dan nr. 5). 
 

2. Koppels zonder vangst krijgen per wedstrijd 3 punten meer dan het hoogste aantal punten van de 
koppels met vangst. Voorbeeld 1: in sector 1 zijn vijf vangende koppels, in sector 2 zijn vier vangende 
koppels en in sector 3 zijn zes vangende koppels. Het maximaal te verkrijgen aantal punten van de 
vangende koppels bedraagt dan 6 punten. Alle niet-vangende koppels krijgen bij deze wedstrijd 9 
wedstrijdpunten. Voorbeeld 2: in sector 1 zijn twee vangende koppels, in sector 2 zijn drie vangende 
koppels in sector 3 zijn vier vangende koppels. Het maximaal te verkrijgen aantal punten van de van-
gende koppels bedraagt dan 4 punten. Alle niet-vangende koppels krijgen bij deze wedstrijd 7 wed-
strijdpunten. 
 

3. Bij het opmaken van het dagklassement geldt de volgorde van de sectorwinnaars (op volgorde van het 
door hen gevangen gewicht en bij ex-aequo volgens bovengenoemde rangorde). 
 

4. Voor de stand in de TC Karper krijgt een koppel het aantal punten dat overeenkomt met het behaalde 
resultaat in hun sector.  Het koppel met het laagste klassementscijfer op basis van hun drie beste wed-
strijden is de winnaar van de TC Karper. 



 Indien twee of meer koppels na drie wedstrijden een gelijk klassementscijfer hebben, dient op onder-
staande wijze de volgorde te worden vastgesteld: 
   - volgens het totaal aantal gevangen grammen van de beste drie wedstrijden 

   - volgens het hoogste gewicht in enige wedstrijd van de beste drie wedstrijden.  
 

5. Per wedstrijd zijn er zeven prijzen (voor de eerste zes koppels uit het dagklassement en het koppel met 
de zwaarste vis) beschikbaar.  Tenminste tien prijzen zijn er voor de eerste tien in het eindklassement 
beschikbaar. De nummers één, twee en drie in het eindklassement ontvangen respectievelijk 1.000 euro,  
800 euro en 600 euro in contanten. De eerste prijswinnaars gaan deel uitmaken van het WK-team 
Karper dat door Sportvisserij Nederland wordt afgevaardigd naar het WK Karper 2019 en doen in 2019 
gratis mee aan de TC Karper. De tweede en derde prijswinnaars krijgen naast hun geldprijs een ticket 
(ter waarde van € 590,-) voor de World Carp Classic Dutch Qualifier 2019. De WCC Qualifier wordt in 
de eerste midweek van juni 2019 gevist op het Fishing Resort du Der van Carp Connections en biedt 
kans op een ticket voor de World Carp Classic 2019. 

 
 
Sancties :  

 
1. Een gele kaart kan tijdens de wedstrijd alleen worden aangezegd door een controleur en na overleg 

met de wedstrijdleider worden uitgereikt. Koppels die een eerste gele kaart ontvangen krijgen 2 pun-
ten extra voor deze wedstrijd, koppels die een tweede gele kaart ontvangen gedurende de TC Karper 
krijgen 4 punten extra voor deze wedstrijd. Indien men in de TC Karper een derde gele kaart ontvangt 
wordt men gediskwalificeerd. Diskwalificatie betekent dat de toegang tot de resterende wedstrijden 
van de TC Karper wordt ontzegd (zonder teruggave van inschrijfgelden) en dat men niet wordt opge-
nomen in de uitslag en in de eindklassering. 

 
  
Overig :  

 
1. Iedere deelnemer, wedstrijdleider en controleur wordt geacht de algemene voorwaarden en het wedstrijd-

reglement te kennen en stipt na te leven. Deelnemen betekent instemmen met het wedstrijdreglement en 
de algemene voorwaarden. 
 

2. Voor de deelnemers aan de wedstrijden van de TC Karper gelden alle vigerende wettelijke regelingen, 
tenzij hierop door de organisatie een ontheffing is verkregen die vooraf digitaal of schriftelijk naar alle 
deelnemers is gecommuniceerd. 

 
3. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de wedstrijdleider en in laatste instantie het 

bestuur van De KSN. 
  

 
 
 


