
Richtlijnen COVID-19 hengelwedstrijden 
 

Vanaf 8 juni mogen opnieuw hengelwedstrijden ingericht worden onder strikte voorwaarden!  
De competitiecel (CCCV) van Sportvisserij Vlaanderen stelt de volgende richtlijnen voorop voor 
het veilig uitoefenen van hengelwedstrijden. 
Het doel is om de organisatoren en deelnemers in staat te stellen hun activiteiten op een 
verantwoorde en veilige manier te hervatten. Volg zeker steeds de richtlijnen van de inrichtende 
club en de organisatoren indien ze niet strijdig zijn met de onderstaande algemene hygiënische 
maatregelen. 
 
Algemene hygiënische maatregelen:  
 
 

 Was je handen bij aankomst en bij vertrek van de club met water en zeep 
 Ontsmet je handen met alcoholgel als er geen sanitaire voorzieningen zijn. 
 Hoest of nies in de binnenkant van de elleboog of in een papieren zakdoek 
 Kom niet hengelen als je je ziek voelt 
 Raak je gezicht zo weinig mogelijk aan met je handen 
 Geef elkaar geen hand 
 Vermijd nauw contact. Hou voldoende afstand (minstens 1,5 m) 

 
 

1. Procedure voorbereiding wedstrijd praktische richtlijnen 
 

 Een onbeperkt aantal deelnemers is toegelaten op individuele hengelwedstrijden. 
Koppelwedstrijden zijn toegelaten mits het respecteren van de social distancing!  
1,5m afstand houden. 
 

 G -sporters (=andersvalide hengelaars) mogen bijgestaan worden waar nodig door een 
begeleider.  Zie reglementen CCCV 
 

 De organisator voorziet de mogelijkheid om de handen te wassen en/of te desinfecteren. 
 

 De wedstrijdzone (openbaar water) wordt afgebakend indien dit noodzakelijk is om de social 
distancing te bewaren en zodoende toeschouwers of wandelaars op een veilige afstand te 
houden. 

 
 Hengelplaatsen liggen op een veilige afstand van elkaar. 

Bij vaste plaatsen op private visvijvers (op minder dan 3 meter van elkaar) wordt telkens 1 
visplaats open gelaten. 
Dit kan resulteren in minder beschikbare plaatsen voor deelnemers per wedstrijd. 
(vooraf bekend te maken door de verantwoordelijke) 
 

 Er is minstens 1 clubverantwoordelijke aanwezig die toeziet op het naleven van de 
maatregelen.  
 
 

 
 



2. Aanvang en verloop wedstrijd te volgen richtlijnen 
 

 Nummertrekking (loting) gebeurt door 1 persoon op voorhand afgezonderd in het lokaal of 
aan het water.  
De lijst met de nummertrekking wordt voor de aanvang van de wedstrijd uitgehangen langs 
het parcours of aan het clublokaal. De deelnemers consulteren hun getrokken nummer met 
respect voor de social distancing. Iedereen gaat bij aankomst onmiddellijk naar zijn 
toegewezen plaats.  
 

 De visser neemt zijn plaats in en installeert zich zonder contact te hebben met andere 
vissers. 
 

 Gebruik enkel eigen materiaal en/of ontsmet materiaal van de organisator. De visser pikt 
zelf het materiaal op en brengt het terug naar de afgesproken plaats, zonder tussenkomst 
van anderen. De organisator ontsmet het materiaal direct voor en na de wedstrijd. 
 

 De deelnemer plaatst zijn te controleren zaken bij elkaar en op afstand van de 
visplaats. De controleur doet zijn werk en respecteert daarbij alle regels van sociale afstand 
bij corona.   

 
 Er is geen rondgang met drank tijdens de wedstrijd. 

 
3. Einde wedstrijd - uitvoeren weging 

 
 De weging gebeurt door max 2 vaste wegers en 1 schrijver. Het dragen van handschoenen en 

mondmasker tijdens het uitvoeren van de weging is verplicht.  
De schrijver blijft op 1,5 meter afstand. 
De visser legt het leefnet ter beschikking van de weger en neemt afstand. 
De wegers bepalen het gevangen gewicht en leggen het leefnet terug. 
 

 De visser zet de vangst zo snel mogelijk  terug in het water nadat de wegers afstand 
genomen hebben. 
 
 

4. Wedstrijduitslag en prijsuitreiking te volgen richtlijnen 
 
 De organisatoren maken vooraf bekend hoe ze de prijzen bij de juiste personen 

krijgen.   
Een aangeduid persoon maakt de uitslag op. (zonder bezoekers of medewerkers)  
De vissers kunnen samenkomen in het clublokaal, mits het bewaren van de nodige 
onderlinge afstand, om een uitslag af te wachten of om hun prijs te ontvangen. 
 

 Bij wedstrijden op private visvijvers: clubhuis en de kantine mogen OPEN.  
Toiletten zijn OPEN, alsook de toegankelijkheid van veiligheidsvoorzieningen (EHBO, AED, 
brandblusser,…). 
Kantines moeten dezelfde regels volgen als andere horecazaken. Deze regels vind je terug op 
de website van FOD economie. Voor kleinere sportkantines waar maar 1 iemand bestelt, kan 
de regel voor eenmanszaken toegepast worden en kan bediend worden aan de bar, steeds 
met respect voor de afstand van 1,5 meter tussen de klanten. 
 


