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Wedstrijdparcours: De stranden van Domburg (zie google maps) 

Naar parcours: Er is geen vervoer naar het parcours georganiseerd, je dient zelf en direct 
naar je eigen stek te gaan.  

 
Parkeren: Je bent zelf verantwoordelijk om binnen de geldende regels te parkeren op 

een plek naar keus. Check vooraf welke parkeerplaats voor je het beste is. 
 
Wedstrijdtijden: 09:30 uur  Start 1e wedstrijd 

12:00 uur Einde  1e wedstrijd  
  
   13:00 uur Start  2e wedstrijd 
   15:30 uur Einde  2e wedstrijd 

 
Loting: De loting zal plaatsvinden op het kantoor van Sportvisserij Nederland. 

Hiervan zal een live video worden gemaakt en gepubliceerd op facebook.  
 
Vakken en Stekken De dag voorafgaand aan de wedstrijd ontvang je per mail een vak en stek 

overzicht. Zo weet je welke stek je hebt. Let op! De locatie van het parcours 
kan iets afwijken van de tekening aangezien op de ochtend van de wedstrijd 
het parcours zal worden uitgezet.  

 
Wijzigingen: Wijzigingen kan je tot vrijdag (15:00 uur) voor de wedstrijddag doorgeven 

aan het wedstrijdsecretariaat via wedstrijden@sportvisserijnederland.nl.  
 
VISpas:  U dient in het bezit te zijn van de VISPAS 2020, voorzien van uw naam met 

geboortedatum en naam van de HSV. 
 
Weer:  Bij twijfel omtrent doorgaan van de wedstrijd in verband met de 

weersomstandigheden, kan op vrijdag voor de wedstrijd tot 17.00 uur 
worden gebeld naar het bureau van Sportvisserij Nederland (tel. 030-
6058400). Na 17.00 uur kan onze website worden geraadpleegd.  

 
Afval: Afval aan de waterkant is verboden. Deelnemers en organisatie zijn  verplicht 

het parcours schoon achter te laten. 
 
Publicaties: Aan het eind van iedere wedstrijddag (na de COW meeting) wordt een lijst 

met vangsten gepubliceerd op de Facebookpagina voor wedstrijden van 
Sportvisserij Nederland (www.facebook.com/wedstrijdvissennl) 

 
Op de eerste werkdag na een wedstrijdweekend worden voor 15:00 uur de 
officiële uitslagen en eventuele tussenstand gepubliceerd op de website van 
Sportvisserij Nederland. (www.sportvisserijnederland.nl). 
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CORONA: 
 

Vanwege eventuele aanpassingen in Corona regels, is het mogelijk dat de richtlijnen voor de wedstrijd 
nog worden aangepast. Bekijk voor de wedstrijd altijd de laatste versie. 

 
 
De weg uit de coronacrisis hebben we ingezet met de volgende basisregels, die nog steeds van kracht 
zijn: 

• Heb je klachten: blijf thuis en laat je zo snel mogelijk testen. 

• Houd 1,5 meter afstand van anderen. 

• Was vaak je handen. 

• Werk zoveel mogelijk thuis. 

• Vermijd drukke plekken en reis zoveel mogelijk buiten de spits. 

 

Hoe om te gaan met corona binnen een (trainings)groep/team? 
Wanneer binnen een team iemand symptomen heeft van koorts, hoest of kortademigheid, wacht op 
de uitslag van een Coronatest of Corona heeft, wordt hij/zij geacht thuis te blijven. De GGD verzorgt 
het bron- en contactonderzoek om de verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Door de GGD 
wordt bepaald welke richtlijnen er gelden voor de medesporters. Wanneer men het advies krijgt om 
in quarantaine te gaan, houdt de sporter zich daaraan en doet hij/zij in die periode niet mee met de 
trainingen/wedstrijden. 
 

Hoe om te gaan met oranje-gebieden? 
Deelnemers die volgens de HSV Leden database woonachtig zijn in een land of gebied/zone dat door 
onze overheid als risicogebied is aangemerkt met code oranje of rood, mogen niet deelnemen aan de 
wedstrijd. Dit ter bescherming van andere vissers, de wedstrijdleiding en de vrijwilligers. Vissers die 
langere tijd in een oranje gebied zijn geweest of er werken, wordt dringend gevraagd niet mee te 
doen en hier de eigen verantwoordelijkheid in te nemen. 
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Voor en na de wedstrijd wordt niet verzameld op een locatie! 
 

VOORAFGAAND AAN WEDSTRIJD 
• Het meest actuele protocol, het wedstrijdparcours en de richtlijnen (incl. informatie hygiëne 

maatregelen) worden een aantal dagen voor de wedstrijddag digitaal gecommuniceerd.  
• Loting van steknummers wordt gefilmd en op Facebook geplaatst. 
• Uiterlijk 1 dag voor de wedstrijd worden parcours met de steknummers gecommuniceerd. 

 

AANKOMST EN VOORBEREIDING 
• Deelnemers mogen niet eerder dan 1,5 uur voor start wedstrijd aanwezig zijn op hun stek.  
• De deelnemers gaan rechtstreeks naar zijn/haar eigen stek. 
• Controleurs komen bij de deelnemers langs om deelnemerskaarten uit te reiken. 

 

TIJDENS DE WEDSTRIJD 
• Wedstrijdleiding, Juryleden en Controleurs controleren of iedereen zich aan de spelregels en 

coronaregels houdt en blijven daarbij op 1,5m afstand van anderen. 
• Tijdens het meten van de gevangen vis maakt de controleur gebruik van de meetplank, 

waarbij tijdens het meten 1,5m afstand moet worden gehouden. 
• Deelnemer controleert de genoteerde lengte en tekent voor akkoord waarbij 1,5m afstand 

moet worden gehouden van anderen. 
 

EINDE WEDSTRIJD 
• Nadat het laatste signaal is gegeven, is het einde wedstrijd en vervalt de 

verantwoordelijkheid van Sportvisserij Nederland wat de deelnemers betreft.  
• De laatste vangsten worden geregistreerd door de controleurs. 
• Materialen en wedstrijdkaarten worden ingenomen door de Hoofdcontroleurs.  
• Wanneer er sprake is van meerdere wedstrijden op dezelfde wedstrijddag, worden 

voorafgaand aan de volgende wedstrijden de nieuwe steknummers bekend gemaakt. 
• Deelnemers gaan naar nieuwe stek of verlaten het wedstrijdparcours en ruimen zelf hun 

spullen (afval) op.  
 

NA AFLOOP VAN DE WEDSTRIJD 
• Sportvisserij Nederland/COW maakt de uitslag op met twee personen waarbij 1,5m 

gewaarborgd blijft.  
• Er vindt geen fysieke prijsuitreiking of samenkomst met deelnemers plaats, de uitslag  wordt 

bekend gemaakt via de website/social media. Prijzen worden thuis gestuurd of overgemaakt. 
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