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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 en het protocol 
worden een aantal dagen voor de wedstrijddag digitaal gecommuniceerd naar de teamcaptains. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Wedstrijdparcours: De stranden van Domburg 

    Strand bij strandpaviljoen Brooklyn Beach (achter de golfbaan)  

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

 
Parkeren: Parkeerplaats Trommelenweg. 
 
Wedstrijdtijden: 10:00 uur  Start 1e wedstrijd 

12:30 uur Einde  1e wedstrijd  
  
   13:30 uur Start  2e wedstrijd 
   16:00 uur Einde  2e wedstrijd 

Getijde 08.52 hoog water en 15.35 laag water 

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

wordt gefilmd en op Facebook gezet.  
 
Vakken en Stekken De dag voorafgaand aan de wedstrijd ontvang je per mail een vak en stek 

overzicht.  
 
Afmelden Afmeldingen kan je doorgeven aan Martin van der Drift via O6-15308525. 
 
VISpas:  Je dient in het bezit te zijn van de VISPAS 2021, voorzien van uw naam met 

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

weersomstandigheden, neem contact op met de bondscoach of check de 
website van Sportvisserij Nederland.  

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

stoort. 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. 

 
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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