
Richtlijn ONK Kustvissen 2022 
Zaterdag 05 november 2022 

 

Sportvisserij Nederland 2022  |  wedstrijden@sportvisserijnederland.nl 
 

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

en het Protocol verantwoord vissen van Sportvisserij Nederland.  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Wedstrijdparcours: De stranden van Noordwijk, ter hoogte van Clubhuis de Sportvisser. Parcours 

begint bij de opgang (bij vuurtoren) en gaat dan in Noordelijke richting. 

Naar parcours: Er is geen vervoer naar het parcours georganiseerd, je dient zelf en direct 
naar je eigen stek te gaan. Op het strand is ook geen vervoer geregeld i.v.m. 
veiligheid. 
 

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. 
Advies: Grote parkeerplaats in de buurt is op het Wantveld (dagkaart €10,-).  

 
Wedstrijdtijden: 10:00 uur  Start wedstrijd 

14:00 uur Einde wedstrijd  
 
Aas:    Alle aas vrij, behalve zachte krab. 
 
Loting: 08:15 uur  De loting wordt op de wedstrijddag, de ochtend voor de start  

van de wedstrijd, per mail toegestuurd. 
 
Afmelden Afmeldingen kan je tot vrijdag (15:00 uur) voor de wedstrijddag aan het 

wedstrijdsecretariaat doorgeven via wedstrijden@sportvisserijnederland.nl. 
Daarna bij de wedstrijdleiding (Sjon Janssen, 06-18948241). 

 
VISpas:  Je dient in het bezit te zijn van de VISPAS 2022, 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 wedstrijdleider 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 17:00 uur de 
officiële uitslagen en eventuele tussenstand gepubliceerd op de website van 
Sportvisserij Nederland. (www.sportvisserijnederland.nl). 
 

Prijsuitreiking: Er vindt geen prijsuitreiking na de wedstrijd plaats. Prijzen worden uitgereikt 
op het Topsportgala. De top 10 wordt hiervoor uitgenodigd. 
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Rode arcering is het parcours 
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