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Alle wedstrijden verlopen volgens de laatste versie van het Protocol veilig sporten van het NOC*NSF en het Protocol 

verantwoord vissen van Sportvisserij Nederland. De instructies (incl. informatie hygiëne maatregelen) en het protocol 

worden een aantal dagen voor de wedstrijddag digitaal gecommuniceerd naar de teamcaptains. 

Wedstrijdwater/parcours NH Kanaal t.h.v. Ilpendam, westzijde. 
 
Naar het parcours   Zie kaart. 
 
Parkeren    Het parkeren dient te geschieden op aanwijzing van de wedstrijdleiding. 
 
Duur van de wedstrijd   4 uur + 2 uur voorbereidingstijd. 
 
Wedstrijdtijden en signalen  1e signaal: Aanvang voorbereiding  10.00 uur 

2e signaal: Na 5 minuten voercontrole  10.35 uur 
3e signaal: Begin zwaar voeren niet vissen 11.50 uur 
4e signaal: Einde zwaar voeren begin vissen 12.00 uur 
5e signaal: 5 min. voor einde wedstrijd  15.55 uur 
6e signaal: Einde wedstrijd   16.00 uur 

 
Loting     De loting van de enveloppen vindt plaats de dag voor de 1ste wedstrijd. Deze  

wordt gefilmd en op Facebook gezet. De gelote envelop wordt pas op de 
wedstrijddag zelf geopend. 

 
Vakken en stekken   09.15 uur 

Op de wedstrijddag worden de vak- en steknummers digitaal verstuurd naar  
de teamcaptains. Na de communicatie van vak- en steknummer kan iedereen 
zelf rechtstreeks naar hun stek toe. De visplaats wordt aangegeven door een 
nummer dat overeenkomt met het plaatsnummer van het teamlid. De afstand 
tussen de plaatsnummers bedraagt minimaal 10 meter, optimaal 15 meter en 
maximaal 20 meter. Het is een teamlid verboden verder dan één meter hetzij ter 
linker-, hetzij ter rechterzijde van zijn plaatsnummer plaats te nemen. De teams 
worden verdeeld over 5 vakken.  

 
Uitreiken hesjes aan teamcaptains 10.00 uur 

Wanneer je al een hesje hebt, deze graag zelf meenemen. Mocht je geen hesje 
hebben, dan zorgt SVN hiervoor. Het uitreiken van de hesjes aan de 
teamcaptains wordt gedaan aan de waterkant (Vak C). Hesjes dienen op zondag 
voor het einde van de wedstrijd weer ingeleverd te worden. 

 
Wegen/meten van de vis  Er wordt uitsluitend gebruik gemaakt van de driepoot om te wegen. 

Het leefnet met vis wordt door de deelnemer uit het water gehaald en in het  
klaarstaande net in de teil gedaan. De assistent weger stelt de driepoot op en  
tarreert de weegschaal hangend aan de poot. De weger haalt de vis op uit de teil  
en hangt deze aan de weegschaal. De assistent leest daarna het gewicht af en 
noteert dit op de wedstrijdkaart. De weger haalt het net van de schaal en zet de 
vis terug. De deelnemer tekent zelf de wedstrijdkaart af ter goedkeuring. De 
weger pakt de teil en het weegnet. De assistent draagt de poot, weegschaal en 
het mapje.  

mailto:wedstrijden@sportvisserijnederland.nl


Richtlijn  
TTC Dobbervissen 23 en 24 april 2022, 
Noord Hollands kanaal 

 
Sportvisserij Nederland 2022  |  wedstrijden@sportvisserijnederland.nl 

 

 
Gegevens van het water   

 Breedte   Ongeveer 40 meter 
 Diepte   Bij de kant + 3,5 meter, 9 meter uit de oever + 4 meter en in het  

midden ca. 5 meter 
 Oever   vlakke graskant tussen weg en water ca. 6 meter 
 Bodemsoort  Klei, variërend van hard naar zacht  
 Stroming   Matig 
 Visbestand   Blankvoorn, kolblei, brasem, baars en ruisvoorn 
 Vistechniek   Dobber 
 Hengellengte   Max 11,5 m (i.v.m. smalle berm NH Kanaal daar) 
 Parcours   Zie kaart, onder voorbehoud wordt er gevist aan de Kanaalweg 
 Scheepvaart  Pleziervaart 
 Onderbreking  Pont Ilpendam 

 
Wijzigingen/afmelden/vervangers  

 T/m 22 april 15.00 uur  Doorgeven a/h wedstrijdsecretariaat: wedstrijden@sportvisserijnederland.nl  
 22 april na 15:00 uur,  Uiterlijk voor de uitreiking van de steknummers van de wedstrijd doorgeven 

23 en 24 april  aan Wedstrijdleider tel. 06-11145355 (Alisha Hansma).  
 
VISpas en legitimatie  De deelnemers dienen tijdens de wedstrijd in het bezit te zijn van de vereiste 

documenten (VISpas en geldig identiteitsbewijs). Controle hierop kan 
voorafgaande of tijdens de wedstrijd plaatsvinden. 

 
Weer Bij twijfel omtrent doorgaan van de wedstrijd in verband met de weers-

omstandigheden kan op de avond voor de wedstrijd na 18.00 uur op onze site 
worden bekeken of de wedstrijd doorgaat: www.sportvisserijnederland.nl 

 
Prijsuitreiking Er vindt geen fysieke prijsuitreiking plaats. De uitslag van deze competitie wordt 

maandag voor 17.00 uur bekend gemaakt via website/social media. Uitreiking en 

huldiging indien mogelijk op het Topsport Gala op 17 december 2022. 

De vakvangsten zijn aan het einde van de wedstrijddag te lezen op 
facebookpagina: https://www.facebook.com/wedstrijdvissennl 

 
Afval VANG 5. Zwerfafval is een probleem waar ook menig sportvisser zich aan stoort. 

Gelukkig krijgt de aanpak ervan de laatste jaren steeds meer vorm. Met de 

campagne VANG 5. De insteek is simpel: Ruim je stek op en neem rond jouw 

stek vijf stuks afval óf pak vijf minuten lang. Een kleine moeite, met groot effect. 

Algemene regels In de huidige situatie is het gebruik van de voerkatapult niet toegestaan. De  
ontheffing hiervoor is nog niet binnen. Zodra we meer informatie hebben, wordt 
dit tijdig gecommuniceerd.  
Roken en alcoholgebruik zijn niet toegestaan tijdens de wedstrijd. 
 

Belangrijk    Zorg dat je op de hoogte bent van het reglement van deze competitie. 
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De meest actuele kaart van het parcours staat online in Googlemaps, zie link hieronder. 

Het parcours is altijd onder voorbehoud. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. 
 

https://www.google.nl/maps/@52.4642018,4.9442091,15z/data=!4m2!6m1!1s1QiY2WRzizAdFXDeP826vVJmL9FUHe0D

9?hl=nl  
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