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Reglement Fly Fishing Academy Award 

 

Algemeen 

A. Fly Fishing Academy organiseert in 2023 een wedstrijdcyclus voor vliegvissers.  
B. De wedstrijdcyclus draagt de naam Fly Fishing Academy Award. 
C. Doelstelling van de wedstrijdcyclus: 

a. Beginnende wedstrijd-vliegvissers kennis laten maken met wedstrijdvissen 
b. Voormalige deelnemers aan NK-wedstrijd-vliegvissen de gelegenheid bieden 

om aan een alternatieve, minder belastende wedstrijdcyclus deel te laten 
nemen 

c. Ervaren NK-wedstrijd-vliegvissers de gelegenheid bieden hun kennis en 
ervaring te delen met beginnende wedstrijd-vliegvissers, met als bijkomend 
doel nieuwe deelnemers te interesseren voor de NK-wedstrijd-vliegvissen. 

D. Het aantal inschrijvingen bedraagt tenminste 20 en maximaal 48 vliegvissers. 
E. De cyclus bestaat uit 3 wedstrijden van 4 uur. 
F. Deelname staat open voor vliegvissers uit Nederland en vliegvissers uit andere 

landen. 
G. Deelname aan één of meer wedstrijden is mogelijk. 
H. Een deelnemer betaalt een inschrijfgeld, die geldt voor de gehele cyclus. 
I. In de bijdrage zijn de kosten voor een maaltijd en dranken meegenomen.  
J. Daar waar in dit reglement de termen ‘vliegvisser’ of ‘controleur’ wordt vermeld, 

worden deelnemers van alle geslachten bedoeld. 

 

Eisen deelname 

- Er is geen leeftijdsgrens; indien jonger dan 16 jaar dient eerst overleg met de 
organisatie plaats te vinden. 

- Men dient in het bezit te zijn van ‘De Vispas’. 
- Men dient voor de gestelde termijn het inschrijfgeld te hebben voldaan. 

 

Materiaal 

- Maximaal 2 enkelhandige vliegvishengels opgetuigd binnen handbereik. 
- Maximaal 3 kunstvliegen per vliegvishengel, weerhaakloos (platgeknepen mag 

ook, mits het de doekjestest doorstaat). 
- Schepnet en arterietang zijn  verplicht. 
- Verzwaring (hagel/kneedbaar) op de leader/tippet is niet toegestaan, 

leaderringetjes zijn wel toegestaan. 
- Een beetverklikker met of zonder haak is wél toegestaan en telt als 1 vlieg. 

Er gelden geen beperkingen voor wat betreft: 
- Materiaal waaruit de vlieg is gemaakt, zolang het maar een vlieg is. 
- Afstand tussen de vliegen. 
- Manier van aanbinden van de vliegen. 
- Leaderlengte. 
- Hengellengte. 
- Schepnetlengte. 
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Wedstrijdopzet 

1. Een wedstrijd bestaat uit 2 vis-sessies van ieder 2 uur, met tussen beide sessies 
een pauze van een uur. In de pauze worden een maaltijd en drankjes verstrekt.  
In de pauze kan ook het materiaal op orde worden gebracht. 

2. De wedstrijd vangt aan om 15:00 uur. 
3.  Geen genummerde vakken, maar een vooraf afgebakend parcours in twee delen. 

Men vist in de middag in het ene deel en in de avond in het andere deel. 
4. Er wordt gevist in een groep van 4 vliegvissers, waarvan er bij toerbeurt één 

deelnemer controleur is en dan een half uur niet vist. 
5. De afzonderlijke groepen houden tenminste 25 meter afstand van elkaar.  De 

controleurs zien erop toe dat dit goed wordt uitgevoerd. 
6. Vliegvissers worden vooraf onderverdeeld in 3 categorieën met ieder een eigen 

handicap-factor: 
a. Beginnende wedstrijdvissers : vangstpunten x 3 
b. Ervaren wedstrijdvissers : vangstpunten x 2 
c. ‘Cracks’ (zeer ervaren)  : vangstpunten x 1 

De organisatie bepaalt vóór iedere wedstrijd in welke categorie een visser wordt 
ingedeeld. 

7. Iedere groep wordt samengesteld uit een mix van beginnende wedstrijdvissers, 
ervaren wedstrijdvisser en ‘cracks; op deze wijze kunnen beginners leren van de 
‘cracks’. 

8. Van de 3 vissende deelnemers in een groep, is er telkens 1 visser ‘in command’. 
Deze persoon bepaalt waar (binnen het aangegeven parcours) het groepje dat 
half uur gaat vissen. 

9. De controleur blijft in de buurt van de visser die op dat moment ‘in command’ is 
(dit mag wadend in het water zijn). Hierdoor worden de andere 2 vissers 
gestimuleerd om in de buurt te blijven, omdat ze anders te ver met een vangst 
naar controleur moeten lopen.  

10. Na een controlebeurt is men altijd de visser die ‘in command’ is.  
11. De organisatie bepaalt vóór iedere wedstrijd welke vliegvisser de eerste controleur 

en wie de eerste ‘in command-visser’ van een groep is. 
12. Om een vangst te laten tellen dient de visser zich met de vis liggend in het 

schepnet naar de controleur te begeven. Men mag de vis zelf voordien al onthaakt 
hebben. 
Het maakt niet uit wanneer een vis per ongeluk ‘vals’ gehaakt is, deze telt 
evengoed mee. 
 
 

Werkwijze controleur 

o De controleur raakt het net aan, bekijkt de vangst en noteert de score door 
middel van een kruisje in een vak te zetten, of het cijfer 10 in te vullen bij een vis 
groter dan 20 cm. 

o De controleur houdt de tijd in de gaten en geeft na een half uur de scorekaart 
over aan de volgende controleur. Er luidt géén toeter. 

o De controleur mag tijdens zijn controlebeurt zijn eigen materiaal NIET in orde 
brengen; de focus dient op de 3 vissers te liggen. 

o Afhankelijk van het aantal deelnemers kan van de beoogde groepsgrootte en de 
vistijden worden afgeweken. 
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Berekenen uitslag per wedstrijd 

- Iedere gevangen vis is 1 vangstpunt waard. 
- Vissen met een lengte van meer dan 20 centimeter zijn 10 vangstpunten waard. 
- De 15 vissers die na het doorrekenen van de handicap-factor de meeste 

vangstpunten hebben krijgen wedstrijdpunten toebedeeld voor het 
kampioenschap. 
Bij een gelijke stand eindigt de minder ervaren visser hoger. 

- De vissers die Top-3 eindigen in een wedstrijd ontvangen een dagprijs. 
- De puntenverdeling voor de beste 15 vissers in een wedstrijd is als volgt: 

o 1e plaats  :  25 wedstrijdpunten 
o 2e plaats  : 22 wedstrijdpunten 
o 3e plaats  : 19 wedstrijdpunten 
o 4e plaats  : 17 wedstrijdpunten 
o 5e plaats  : 15 wedstrijdpunten 
o 6e plaats  : 13 wedstrijdpunten 
o 7e plaats  : 11 wedstrijdpunten 
o 8e plaats  :   9 wedstrijdpunten 
o 9e plaats  :   7 wedstrijdpunten 
o 10e plaats  :   6 wedstrijdpunten 
o 11e plaats  :   5 wedstrijdpunten 
o 12e plaats  :   4 wedstrijdpunten 
o 13e plaats  :   3 wedstrijdpunten 
o 14e plaats  :   2 wedstrijdpunten 
o 15e plaats  :   1 wedstrijdpunt 
o 16e plaats en verder :   Geen wedstrijdpunten 
o Blank   :   Geen wedstrijdpunten 
o Gemiste wedstrijd :   Geen wedstrijdpunten 

 

Berekenen van de uitslag van de Fly Fishing Academy Award 
De visser met de meeste wedstrijdpunten na 3 wedstrijden wint de Fly Fishing Academy 
Award 2023. 

 

Geschillen 
Geschillen dienen door de 4 vissers onderling opgelost te worden;  zodra de scorekaart is 
ingeleverd is de daarop vermelde score bindend.  

Fouten van de organisatie in de berekening van de uitslag kan men binnen 3 
kalenderdagen na de wedstrijddag aan de organisatie kenbaar maken. 

 

-o-o-o- 


