
       
 

 

RICHTLIJNEN VOOR DE DEELNEMERS, CONTROLEURS EN MEDEWERK(ST)ERS 

VOOR HET OPEN NATIONAAL KAMPIOENSCHAP KUSTVISSEN DAMES 2017 

=========================================================================== 

 

DATUM :  20 mei 2017 

 

 PLAATS VAN SAMENKOMST :  Clubhuis de Sportvisser 

  

     Bosweg 2A,  2202 NV te Noordwijk 

ZAAL OPEN VANAF :  09.00 uur 

 

OFFICIËLE OPENING :  09.30 uur 

 

UITREIKEN VAN  : Maatlatten en andere bescheiden aan de controleurs om 09.35 uur. 

   Hierna volgt het uitreiken van de deelnemersbescheiden. 

 

VERTREK NAAR HET WEDSTRIJDWATER : ± 10.30 uur 

 

Deelnemers en controleurs moeten tijdig aanwezig zijn. Ontbrekende controleurs worden aangevuld door 

deelnemers van de vereniging van wie de opgegeven controleur ontbreekt. Controleurs dienen hun 

bescheiden persoonlijk af te halen en na de wedstrijd weer persoonlijk bij de wedstrijdleiding in te leveren. 

 

WEDSTRIJDWATER : Parcours het strand van Noordwijk ( boulevard ) 

  Parkeren op advies van de wedstrijdleiding! 

 

DUUR VAN DE WEDSTRIJD : 12.00 uur tot 16.00 uur. 

 

SIGNALEN : 1e signaal: wedstrijd begint 

  2e signaal: einde wedstrijd. 

 

PRIJSUITREIKING : Om ± 18.00 uur in het Clubhuis van de Sportvisser te Noordwijk. 

 

AFVAL AAN DE WATERKANT is verboden. Een ieder is verplicht het parcours schoon achter te laten. 

      . 

Gevist wordt conform het reglement Open Nationaal Kampioenschap en Topcompetitie Kustvissen 

Dames + Junioren.  Neem hier goed kennis van. Denk aan het meenemen van een 10 liter emmer. 

 

Deelnemers die aan de topcompetitie kust Dames 2017 (gelijk met de Junioren op 30 september en  

25 november 2017 te Domburg/Zoutelande willen deelnemen, worden verzocht het bijgeleverde 

antwoordbriefje  's-morgens vroeg ingevuld in te leveren bij de wedstrijdleiding.  

 

NB: De beste 10 deelnemers vormen de nieuwe Nationale Selectie Dames Kust. De damescoach 

bepaalt in overleg met de andere kustcoaches wie worden afgevaardigd naar het WK Kustvissen 

Dames 2018 (Wales)  

 

Bij twijfel omtrent doorgaan van de wedstrijd in verband met de weersomstandigheden kan op 

vrijdagavond voor de wedstrijd na 18.00 uur op onze site worden bekeken of de wedstrijd doorgaat, t.w. 
www.sportvisserijnederland.nl   
 

 
 

http://www.sportvisserijnederland.nl/

