
 
 
 
 
 

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

OPEN NATIONALE KAMPIOENSCHAPPEN DOBBERVISSEN  
JUNIOREN EN DAMES 2016. 

10 SEPTEMBER 2016 IN DE URKERVAART BIJ TOLLEBEEK 
=============================================================== 
 
DATUM : Zaterdag 10 september 2016 
 
PLAATS VAN SAMENKOMST : Partycentrum De Goede Aanloop, St. Hubertusplaats 8, 8309 AB 

TOLLEBEEK. Tel. 0527-651333 (Zie bijgaande plattegrond) 
 
ZAAL OPEN VANAF : 07.30 uur 
 
OFFICIËLE OPENING : 08.00 uur 
 
UITREIKEN VAN MAATLATTEN, WEEGSCHALEN (ook instructie) en andere bescheiden aan de 
controleurs om 07.40 uur. 
 
VERTREK VAN DE CONTROLEURS naar het wedstrijdwater om 08.00 uur. 
 
UITREIKEN VAN DE DEELNEMERSKAARTEN EN VERTREK naar het wedstrijdwater om 08.10 uur 
 
 
 

WEDSTRIJDWATER : URKERVAART  (Postcode 8309 AB)  
   Tussen Emmeloord en Urk (Urkerweg) 
 
DUUR VAN DE WEDSTRIJD: 4 uur + 2 uur voorbereidingstijd 
 
SIGNALEN  : 1e signaal: Aanvang voorbereiding 09.00 uur 
  : 2e signaal: Voercontrole na 5 minuten 09.35 uur 
  : 3e signaal: Begin zwaar voeren, niet vissen 10.50 uur 
  : 4e signaal: Begin wedstrijd (niet meer zwaar voeren) 11.00 uur 
  : 5e signaal: Vijf min. voor einde wedstrijd 14.55 uur 
  : 6e signaal: Einde wedstrijd 15.00 uur 
 
De visplaats wordt aangegeven door een nummer dat overeenkomt met het plaatsnummer van de 
deelnemer. De afstand tussen de plaatsnummers bedraagt minimaal 12 meter. Het is de deelnemer 

verboden verder dan één meter hetzij ter linker-, hetzij ter rechterzijde van zijn plaatsnummer plaats te 
nemen. 
 
PARKEREN : Het parkeren dient te geschieden op aanwijzing van de wedstrijdleiding. 

   
PRIJSUITREIKING :  Omstreeks 16.30 uur in “De Goede Aanloop” te Tollebeek 
 
AFVAL AAN DE WATERKANT is verboden. Een ieder dient het parcours schoon achter te laten. 
 
ZORG VOORAL TIJDIG AANWEZIG TE ZIJN. 
 
TRAININGEN:  De Urkervaart staat in de Gezamenlijke Lijst van Nederlandse Viswateren.  
 



LEES GOED DE ALGEMENE VOORWAARDEN EN HET WEDSTRIJDREGLEMENT (zie bijlage) 

 
ATTENTIE 
De deelnemers dienen tijdens de wedstrijd in het bezit te zijn van de vereiste documenten 
((JEUGD)VISPAS). Controle hierop kan voorafgaande de wedstrijd plaatsvinden. 
 
Tevens wijzen wij de deelnemers erop dat wij van Sportvisserij Oost Nederland toestemming hebben 
ontvangen om maximaal 10 opgetuigde hengels beschikbaar te hebben (incl. de hengel waarmee men 
vist).  
Het gebruik van de katapult is verboden!! 

 
BIJ TWIJFEL OMTRENT DOORGAAN VAN DE WEDSTRIJD in verband met extreme weersomstandig-
heden, dient vrijdag voorafgaande aan de wedstrijd voor 17.00 uur te worden gebeld naar het kantoor 
van Sportvisserij Nederland (tel. 030-6058400). Na 17.00 uur onze website worden geraadpleegd 
(Onder wedstrijden>agenda>september>NK Junioren/Dames) of contact opnemen met de 
wedstrijdleider tel. 06-51787832.  

 
AFMELDEN 

Deelnemers die zich niet tijdig PERSOONLIJK afmelden (tot een week vooraf bij de federatie, in de week 

voor de wedstrijd bij Sportvisserij Nederland (tel. 030-6058400 of 

wedstrijden@sportvisserijnederland.nl) en vanaf vrijdag bij de wedstrijdleider (tel. 06-51787832)  

worden, behalve in geval van overmacht, gediskwalificeerd. 

Vervanging van voor het Open NK geplaatste deelnemers door de federatie is tot één week voor het Open 

NK toegestaan. Vervanging vindt plaats volgens de totaaluitslag van de selectie. 
  
 

GEGEVENS VAN HET WATER: 
PARKOERS  : Noordzijde Urkervaart tussen Urk en Emmeloord 
TOEGANG  : Langs het parkoersen loopt een weg/fietspad. 
BREEDTE   : ± 40 meter 

DIEPTE   : Gemiddeld aan de kant 1,5 a 2 m., 13 m. uit de kant ca. 3 m.  
      en in het midden tot 4 m. 
BODEMSOORT   : Klei en zand  
OEVER   : Beschoeide oevers tot boven de waterlijn. Riet en/of gras 
STROMING   : Soms een weinig 
VISSOORTEN   : Voornamelijk Brasem, Voorn en Kolblei 
SCHEEPVAART   : Op dit water is op zaterdag pleziervaart mogelijk 
Onderbreking   : Onderlinge afstand soms wat groter vanwege bosschagesDE  
 
ROUTEBESCHRIJVING NAAR Partycentrum De Goede Aanloop (zie bijgaande plattegronden) 
Vanaf Utrecht c.q. Heerenveen de A 6 volgen, afslag Emmeloord (nr.11, richting Emmeloord (N717), over 
de Urkervaart, richting Urk (N351). Bij Tollebeek ziet u het Partycentrum aan uw rechterhand.   
 
ROUTEBESCHRIJVING NAAR HET WEDSTRIJDWATER: 
Tegenover het Parycentrum “De Goede Aanloop” bevindt zich de Urkervaart.  

 



 


