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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.  

Wedstrijdwater/parkoers Noord-Hollandskanaal, Westgraftdijk - Spijkerboor 
 
Naar het parkoers   Zie kaart. 
 
Parkeren: Het parkeren dient te geschieden op aanwijzing van de wedstrijdleiding (zie 

wedstrijdinstructies). 
 
Duur van de wedstrijd   5 uur 
 
Wedstrijdtijden en signalen  1e signaal: Start wedstrijd, voeren en vissen 11:00 uur 

2e signaal: Einde wedstrijd   16:00 uur 
 
Loting De loting vindt digitaal plaats de dag voor de wedstrijd. De envelop wordt pas op 

de wedstrijddag zelf geopend. 
 
Vakken en stekken   08:30 uur 

Op de wedstrijddag worden de vak- en steknummers digitaal verstuurd naar  
de clubcoaches. Na de communicatie van vak- en steknummer kan iedereen 
zelf rechtstreeks naar hun stek toe en deze opbouwen. De visplaats wordt 
aangegeven door een nummer dat overeenkomt met het plaatsnummer van het 
clublid. De afstand tussen de plaatsnummers bedraagt minimaal 15 meter en 
maximaal 20 meter. Het is een verboden verder dan één meter hetzij ter linker-, 
hetzij ter rechterzijde van zijn plaatsnummer plaats te nemen. Plateaus dienen 
veilig neergezet te worden, daarbij mag een voorpoot net in het water staan. 
Aanwijzingen van de jury zijn hierbij leidend. 

 
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.  
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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   Houten beschoeiing, vlakke graskant tussen weg en water ca. 15 meter 
 Bodemsoort  Klei, variërend van hard naar zacht, zand 
 Stroming   Middelmatig 
 Visbestand   Blankvoorn, kolblei, brasem en ruisvoorn 
 Vistechniek   Vrijehengel , Feederhengel volgens freerunner system 
 Parkoers   Zie kaart 
 Scheepvaart  Voornamelijk kleine scheepvaart 
 Onderbreking  Geen 

 
Wijzigingen/afmelden/vervangers Indien men verhinderd is aan het ONK Clubs deel te nemen, verzoeken wij u dit 

aan Sportvisserij Nederland door te geven: tel. 030-6058400 of 
(wedstrijden@sportvisserijnederland.nl) om open plaatsen aan de waterkant te 
voorkomen. Op de vrijdag 28 en zaterdag 29 oktober kunnen afmeldingen 
worden doorgegeven aan de wedstrijdleider: Chris Groen (06-11755136) 
 

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 weer-

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

 
Prijsuitreiking De prijsuitreiking vindt plaats in de Wormerveerse vermaning, Zaanweg 57 1521 

DM Wormerveer. Omstreeks 18:00 vind de prijsuitreiking plaats. Deelnemers 
kunnen zich hier na de wedstrijd, vanaf ongeveer 16:30 uur, melden voor een 
hapje en een drankje. Consumptiebonnen voor tijdens de prijsuitreiking worden 
uitgedeeld tegelijkertijd met het controleren van de wedstrijdkaarten, 
zaterdagochtend bij aanvang wedstrijd. 

 
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 Roken op het parcours en alcoholgebruik zijn niet toegestaan tijdens de 

wedstrijd.  

Belangrijk Zorg dat je op de hoogte bent van het reglement van deze competitie. 

https://www.sportvisserijnederland.nl/wedstrijden/nationaal/reglementen/ 

 Wij wijzen de deelnemers erop dat wij van de visrechthebbende, Sportvisserij 

MidWest Nederland, toestemming hebben gekregen om meerdere opgetuigde 

hengels beschikbaar te hebben (incl. de hengel waarmee men vist). 

 Het gebruik van de voerkatapult is niet toegestaan! 
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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.nl/maps/@52.5492638,4.8083567,3349m/data=!3m1!1e3!4m2!6m1!1s1bkjma6m5ozQOCeMokXb

fR1rE9NtkTlCr?hl=nl  
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