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Richtlijn 
 

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 en het protocol 

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

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Wedstrijdwater/parkoers Noordzeestrand tussen Westkapelle en Domburg (zie kaart). 
 

Duur van de wedstrijd  4 uur (Start om 10:00 uur en Eind om 14:00 uur) 
 

Wedstrijdtijden en signalen 1e signaal: Aanvang wedstrijd  10.00 uur 
2e signaal: Einde wedstrijd  14.00 uur 

 
Controleur: Ieder team draagt voor iedere wedstrijd 1 controleur aan. De 

controleur is niet een teamlid welke die dag zelf meevist, maar kan 
wel één van de reserves of de coach zijn. Wilt u zo vriendelijk 
zijn om uiterlijk de donderdag voor de wedstrijddag de naam 
en het telefoonnummer van de controleur aan ons door te 
geven (wedstrijden@sportvisserijnederland.nl / 06-
51787832). Bij het ontbreken van de controleur wordt een 
deelnemer uit het team door Sportvisserij Nederland aangewezen. 

  
 8:00 uur 
 Verzamelen van controleurs bij Parkeerplaats ter hoogte 

Strandpaviljoen Noordduine (Zie logo SVN op kaart). Instructie zal 
daar gegeven worden en materialen (waaronder lunchpakket) 
worden uitgereikt.  

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

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

 
Vakken en stekken  08:30 uur 

Als alle controleur zich hebben gemeld bij de organisatie worden de 
vak- en steknummers digitaal verstuurd naar de teamcaptains. Na de 
communicatie van vak- en steknummer kan iedereen zelfstandig en 
rechtstreeks naar de stek. De visplaats wordt aangegeven door een 
nummer dat overeenkomt met het plaatsnummer van het teamlid.  
 

Wijzigingen/afmelden Wijzigingen in teamopstelling kan je t/m vrijdag (15:00 uur) voor 

de wedstrijddag doorgeven aan het wedstrijdsecretariaat via 
wedstrijden@sportvisserijnederland.nl.  

 
LET OP! Na de vrijdag voorafgaand aan het evenement 15:00 uur 
en voor de uitreiking van de steknummers van de wedstrijd kunnen 
wijzigingen allen worden doorgegeven aan de wedstrijdleider. 

 

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 
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uur op onze site worden bekeken of de wedstrijd doorgaat: 
www.sportvisserijnederland.nl 

 

Wedstrijduitslag De wedstrijduitslag wordt maandag voor 17.00 uur bekend gemaakt 

via website/social media. 

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. 

 

Belangrijk Zorg dat je op de hoogte bent van het reglement van deze 
competitie. Neem vooraf kennis van het wedstrijdreglement (denk 

aan de emmer)!! 
 

De meest actuele kaart van het parcours staat online in Googlemaps. Het parcours is altijd onder 

voorbehoud. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. 

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1CcgiFP17P6usxL_ly9jGEeXWDr7KNhSr&usp=sharing 
 

 
 

mailto:wedstrijden@sportvisserijnederland.nl
http://www.sportvisserijnederland.nl/
https://www.facebook.com/wedstrijdvissennl
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1CcgiFP17P6usxL_ly9jGEeXWDr7KNhSr&usp=sharing

