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De organisatie van het
Nederlands Kampioenschap Kleinbootvissen 2015
onder auspiën van het NFB is in handen van:
Jachtclub Scheveningen, Hellingweg 98, Scheveningen
www.jachtclubscheveningen.com

www.nkbootvissen.nl

Organisatiecommissie:
Wim van der Loo
Voorzitter
Marie van der Vin
PR en secretariaat
Ab Toet
Wedstrijdleider
Ab de Jong
hoofd weegploeg / jurylid
Arie de Ruijter
hoofd technische uitvoering
Huib Hoogenraad
hoofd horeca
Frank de Bruin
website, communicatie en grafische
ontwerpen
Hoofdsponsor
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Als voorzitter van Jachtclub Scheveningen ben ik blij met de
toewijzing van het NK kleinbootvissen 2015 aan onze vereniging.
Wij danken het NFB die het mede mogelijk heeeft gemaakt om
dit evenement te organiseren. Onze leden vissers hebben deze
gelegenheid voortvarend opgepakt om er een daverend succes
van te maken.
Jachtclub Scheveningen is een brede watersportvereniging, leden
met zeilboten of motorboten, maar ook leden die geen boot hebben zoals duikers of roeiers en daarnaast de jeugdleden van onze
zeezeilschool de Zoute Optimist. Als bestuur zien wij het als onze
taak aktiviteiten van de leden te stimuleren en te ondersteunen,
zoals het organiseren van wedstrijden, toertochten en het faciliteren van initiatieven vanuit de leden.
De spontaan gevormde Organisatiecommissie, bestaande uit visleden met aanvulling door leden van de Evenementencommissie
en het hoofd horeca zijn in december vorig jaar al gestart met de
voorbereidingen, lokatiekeuze en promotie.
Tijdens de Visma werd er, dankzij ondersteuning van Ahoy, een
stand ingericht waar met veel succes het NK kleinbootvissen in
Scheveningen onder de aandacht gebracht werd.
Vele sponsors zegden hun medewerking toe, ik wil daarbij speciaal John Ezendam en Albatros danken voor hun geweldige ondersteuning voor het prijzenpakket, maar ook de vele andere mensen
en firma’s die meegeholpen hebben om dit kampioenschap tot
een succes te maken.
Veel dank voor de geweldige inzet van de Organisatiecommissie
om alle details tot in de puntjes te regelen.
Tot slot dank ik alle inschrijvers voor hun vertrouwen en wens u
allen een heel geslaagd kampioenschap!
Marcel Schuttelaar,
voorzitter Jachtclub Scheveningen.
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Van het NFB
Het NFB wenst alle deelnemers een mooie en sportieve wedstrijd.
Over de door het NFB beschikbaar gestelde wisselprijs “DE
JOON” geeft dhr. Jaap Houwaard wat meer achtergrond.

Dr.Lelykade 68 - 70 Scheveningen 070 - 355 6013

www.stentec.nl Vrolijk Watersport

Maritiem Watersport

www.raven.nl tel 0321 310012
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De Joon
Zoals waarschijnlijk bij velen bekend is een joon eigenlijk een
grote dobber die bij beroepsvisserij nog steeds in gebruik is.
Voorheen werd deze bij de vleetvisserij (staand want visserij) gebruikt om de netten te markeren. De netten hingen als een gordijn
in het water drijvend gehouden door kurken. De netten bestaand
uit delen konden in totaal wel kilometers lang zijn. Om de zoveel
meter zat een blaas en om de zoveel netten zat een joon. Aan het
eind van het net zat het uiterjoon, deze was voorzien van 2 vlaggetjes en halverwege zat de halve-vleet joon. De schipper kon
zo zien hoe zijn netten uit stonden. Tegenwoordig worden ze in
kleinere formaten nog steeds gebruikt bij het staand want vissen
e.d. meestal als begin en eind van het net.
De NFB-joon is een originele joon die voorheen gebruikt is in de
vleetvisserij. Hij is in 1986 ingestoken als wisseltrofee voor de
winnende vereniging.
Van de beste 5 van elke vereniging wordt de vangst opgeteld en
de vereniging met het meeste gewicht aan vis wint de Joon.
Hieronder een afbeelding zoals de vleetvisserij vroeger werd uitgevoerd op de
Noordzee.
Hollandse vleet
4. Joon
8. Zinkmateriaal, lood,
1. Water
5. Breeltouw, 6m
onder de netten
2. Reep
6. Seizing, 8m
9. Netten, elk 15x30m.
3. Breels, later vervan- 7. Speerreep met kur(In zee hangend wagen door ‘blazen’
ken vloten en stalen
ren de afmetingen
geringer)
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Programma

www.raymarine.nl

Vrolijk Watersport

Maritiem Watersport

Westduinweg 186 B, 2583 AG
Tel: 070-3551262

Tijd

Activiteit

06:30

Spuigat geopend. Inschrijvingen, ophalen deelnemerstas
(lunchpakket, viszak, label enz.) en laatste info.

07:00

Helling geopend voor deelnemers met boot en trailer.

08:15

Verzamelen in de eerste haven, uitluisteren op kanaal 77.

08:30

Vertrek achter startschip Dickson aan naar het midden van
het visgebied.

09:00

Startsein wordt door het startschip via marifoon kanaal 77
en met rooksignaal gegeven.

14:00

Einde wedstrijd via marifoon kanaal 77 en geluidsignaal.

14:15

‘t Spuigat en het feestterrein geopend D.J. verzorgt muziek.

15:00

Inleveren van viszakken bij het ponton is tot 15:00 mogelijk.

16: 15

Live muziek van de Zwiebels.

16:40

Surprise act.

17:00

Verwelkoming wethouder Baldewsingh
Bekendmaking rangorde en uitreiking prijzen.

17:40

Pauze met drankjes en hapjes.

18:00

Loterij 1e ronde met Notaris Kouwenhoven.

18:30

Loterij 2e ronde (hoofdprijzen) met fotoshoot.

18:45

Afhalen prijzen, muziek Zwiebels.

19:30

Einde.

www.psvisreizen.nl
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Wedstrijdreglement
Wedstrijdreglement NK kleinbootvissen 2015
(Jachtclub Scheveningen)
1. Alleen boten die zijn ingeschreven en waarvan inschrijfgeld is voldaan kunnen aan de wedstrijd deelnemen.
2. Voor de deelnemende boten is een geldige WA verzekering voor
de boot en het visgebied verplicht.
3. Er mag met maximaal 2 (twee) personen aan boord gevist worden.
4. Het aantal hengels aan boord mag maximaal 4 (vier) bedragen.
5. Per hengel zijn niet meer dan 3 (drie) haken toegestaan.
6. Ander visgerei dan hengels (b.v. beugen, netten enz.) is niet toegestaan.
7. Alle aassoorten, geur - en smaakstoffen zijn toegestaan.
8. Het aan boord hebben van gave vis, vóór aanvang van de wedstrijd
is verboden.
9. Om precies 09.00u. zal jury schip de Dickson het startsein geven.
10. Het is niet toegestaan om vóór het startsein te ankeren.
11. Er mag alleen worden gevist in het door de wedstrijdleiding aangegeven gebied.
12. Indien u zich buiten het visgebied bevindt en u wordt gesommeerd
om uw anker op te halen en te verkassen dan moet u dit ook
direct doen.
13. Het afgeven van vis aan andere boten is verboden, behalve indien
de wedstrijdleiding vooraf op de hoogte wordt gesteld en hier
toestemming voor geeft.
14. Alle deelnemende boten mogen vissen tot uiterlijk 14.00 uur langer
doorvissen betekend diskwalificatie.
15. Alle boten dienen om uiterlijk 15.00 uur in de haven terug te zijn
en hun gevangen vis ingeleverd te hebben bij ponton voor de afslag
(zie tekening aanvaren van ponton).
16. De gevangen vis dient, niet schoongemaakt, in de door de wedstrijdleiding verstrekte zak met een deelnemerslabel dichtgebonden, te worden aangeboden bij het ponton.
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17. Alle gevangen vis boven wettelijke minimum maat telt mee voor
het wedstrijdresultaat, met uitzondering van makreel, horsmakreel,
geep en de wettelijke beschermde vissoorten.
18. Voor schar geldt tijdens het NK 2015 een minimum maat
van 20 cm.
19. Het aanlanden van ondermaatse vis wordt bestraft met 1 kilo in
mindering brengen per ondermaatse vis.
20. De vangst per boot bepaalt het eindresultaat van die boot.
21. De vangst van de beste 5 (vijf) boten van elke deelnemende vereniging bepaalt het eindresultaat voor de vereniging, voor de wisseltrofee (de Joon).
22. Door deelname aan de wedstrijd onderwerpt men zich aan dit
reglement, in gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de
wedstrijdleiding.
23. Bij niet navolging van het reglement kan de wedstrijdleiding besluiten tot diskwalificatie.
24. Iedere deelnemer neemt deel aan de verloting mits zij of hij de hele
wedstrijd heeft uitgevist of anders met goedkeuring van de jury.
25. Iedere deelnemer moet zijn gewonnen prijs persoonlijk in ontvangst nemen zo niet dan vervalt de prijs en wordt deze opnieuw
verloot.
26. Jachtclub Scheveningen, medewerkers noch enig ander meewerkend
bedrijf of instelling kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige
schade, in welke vorm dan ook, geleden door personen en of aan
materieel en materiaal, de schipper blijft te allen tijden verantwoordelijk voor het schip.
27. Boten dienen rekening te houden met vissers die op het havenhoofd staan te vissen.
28. In de haven mag niet harder dan 5 kilometer per uur gevaren worden!
29. Communicatie loopt via VHF kanaal 77.
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Minimum vismaten

Het visgebied

Vissoort

cm

Anjovis
Bot

12
20

Harder

20

Het visgebied bevind zich tussen de volgende coördinaten:
Noordpunt: 52° 08.900’ N 04° 15.400’ O.
Oostpunt: 52° 07.650’ N 04° 17.300’ O.
Zuidpunt: 52° 06.502’ N 04° 15.268’ O (KNS boei)
Westpunt: 52° 08.150’ N 04° 14..450’ O
en wordt begrenst door rechte lijnen tussen bovengenoemde
coördinaten.

Haring

20

Hoogwater 16 mei 14:26, 30 mei 14:06, 6 juni 6:11 en 18:35.

Heek

27

Kabeljauw /
Gul

35

Leng

63

Minimum voor deze wedstrijd geldende vismaten volgens de
opgaven Ministerie van Visserij:

Blauwe Leng 70
11
Sardine
Schar

20

Schelvis

30

Schol

27

Steenbolk

20

Tong

24

Tongschar

20

Zeebaars

42

Zwarte
Koolvis

35

Witte
Koolvis

30

Voor overige vissoorten geldt geen minimummaat. Beschermde
vissoorten zoals paling, zalm, zalmforel, fint, elft en visprik dienen
direct teruggezet te worden !
Let op! Voor elke ondermaats gevangen vis wordt 1 kg. strafgewicht afgetrokken ! Maximum aantal Zeebaars is 6 per boot!
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eerste haven
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Vis inleveren

Sponsors
Dankzij de volgende bedrijven en personen, met speciale dank
aan de heer John Ezendam, zijn wij in staat in Scheveningen
bij Jachtclub Scheveningen (Marina) het NEDERLANDS
KAMPIOENSCHAP KLEINBOOTVISSEN 2015 te organiseren.

Direct na het eindsignaal moet de vis in de gelabelde zak worden
gebracht naar het ponton bij de visafslag. In de visafslag wordt de
vis gewogen op de officiële weegschalen.
De vis moet vóór 15 uur afgegeven zijn bij het ponton!

Prijzensponsors
Mercury
Condor
Albatros
Lowrance
Piket
Raven fishing
Stentec
Kewi
Rederij Vrolijk
Paddy hengelsport
Zeehengelsport
Raymarine
Mastermate
Vesters
Maritiem watersport
Vrolijk watersport
Glow in the dark
Berendsen visvoeders
Van Leeuwen Vlaardingen
De sportvisser
Van Zelst
Catch
Harbourclub
La Stella Marina
Bay Dreams
Vrolijk zeilmakerij

buitenboordmotor 4 takt langstaart
fishfinders
vele hengelsportartikelen
plotter
Glazen Trofeën
hengels en molens
digitale zeekaarten Nederlands kust
electrische buitenboordmotor
vrijkaarten voor wrakvissen
hengels en molens
visjacks
fishfinder
electrisch gereedschap
onderhoudsdbeurt bb motor
diverse artikelen
waterdichte vaatjes, stroomkaarten
vrijkaarten
zeehengel
zeehengel
driepoot en molen
anker en diverse artikelen
dinerbon
dinerbon
dinerbon
dinerbon
tassen
www.noordzeecharters.nl
Tel. 06 168 128 96
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Alles voor uw schip en uzelf, dekuitrusting, elektra, kleding, schoenen, navigatie,
vlaggen, kaarten en boeken, onderhoud,
kadoartikelen, diverse aanbiedingen.

Teilerweg 65, tel 070 416 8282

In onze winkel van 500 m² vindt
u een uitgebreid assortiment voor
de watersporter. Wij informeren
en adviseren u deskundig over
de producten voor uw zeilboot
of motorboot.
Visafslagweg 1, tel 070 338 4500
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Routebeschrijving
Delftweg 129 3043NH Rotterdam
Tel. 06 5315 1188
Sportboten, Buitenboord motoren

www.alphaworms.nl

Van de Wateringelaan 1 B
Voorburg Tel.: 070-3873831
www.paddyhengelsport.nl

Jan van der Heijdenstraat 61
Tel. 0707 390 5820
www.desportvisserdenhaag.nl

www.glowgolf.nl/scheveningen
partygolf in het donker

www.berendsenvisvoeders.nl www.vanzelstwatersport.nl

Komend uit het Westland: Lozerlaan richting Kijkduin, (S200)
Bij laatste stoplichten rechtsaf Michiel Vrijenhoeklaan, weg volgen
tot Houtrustweg (richting Scheveningen Haven).
Ga linksaf de Houtrustweg op aan eind met de bocht mee naar
rechts, 2de afslag links, 2e weg rechts naar ons clubhuis ‘t Spuigat
waar u opgevangen wordt door één van onze mensen.
Komend uit de richting Amsterdam en Rotterdam
A4/A12 volgen naar Prins Clausplein, Utrechtse baan
rechts aanhouden, de borden richting Scheveningen Haven volgen, aan eind van Utrechtse baan linksaf, eind van de weg rechts
Raamweg. Houd daarna de borden Scheveningen Haven aan,
rechtsaf over de brug, rechtdoor op President Kennedylaan
rij door tot over de Houtrustbrug.
Ga rechtsaf de Houtrustweg op aan eind met de bocht mee naar
rechts, 2de afslag links, 2e weg rechts naar ons clubhuis ‘t Spuigat
waar u opgevangen wordt door één van onze mensen.
Wij wensen u een veilige rit !!!

Clubhuis ‘t Spuigat
Kranenburgweg 160
2583 ER Scheveningen
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George Stephensonweg 21H
3133 KJ Vlaardingen Tel: 010-434 3060
www.woutvanleeuwen.nl

Dr. Lelykade 222 tel. 070 354 7502

Dr. Lelykade 43 tel 070 338 7609
Gelcoat reparatie
Schilderen en lakken
Scheepsbeslag montage
Onderhoudsplan uitvoeren
Inbouw scheepsapparatuur
Nieuw en verbouw
Hellingweg 100
Tel 06 1214 0000
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Dr. Lelykade 5-13 tel 070 891 3224

