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Plaats van samenkomst: Paviljoen Rederij Vrolijk, 
    2e Binnenhaven, Dr. Lelykade 3-H, Scheveningen.  
    Tel. 070-3514021 | Website: www.rederijvrolijk.nl 
 

Parkeren:   Bij Paviljoen Rederij Vrolijk. 
 
Verzamelen:   6:45 uur (deelnemers, wedstrijdleiding en controleurs). 

In het paviljoen zult u de laatste updates krijgen. 

 
Loting: 7:00 uur de loting voor alle wedstrijden wordt voorafgaand aan de 

competitiewedstrijd meegenomen naar de samenkomstplaats. Hier 
trekt een deelnemer één van de lotingen welke voor die dag geldt. 
De loting van de plaatsnummers vindt plaats op het kantoor van 

Sportvisserij Nederland met een lotingsysteem, waarna deze in een 
gesloten enveloppe/doos wordt overhandigd aan de 

wedstrijdleiding.  
 

Vertrek:   De Albatros zal uiterlijk 7:30 uur vertrekken. 

Terugkeer:   ca 16:00 uur. 
 
Aas:    De deelnemers dienen zelf voor aas te zorgen. 
 
Wedstrijden:   Wedstrijddag 1: Zondag 7 april 2019 
    Wedstrijddag 2: Zondag 28 april 2019 

Wedstrijddag 3: Zondag 2 juni 2019 

 
Wedstrijdrondes: Een wedstrijddag heeft een tijdsduur van zes uur, verdeeld over 

drie perioden van twee uur. Tussen de perioden wordt gewisseld. De 
wedstrijdleider geeft aan wanneer gestart wordt en wanneer 
opgehaald moet worden. Hierbij aangeslagen vis telt nog mee. 

 

Plaats van samenkomst:  
Paviljoen Rederij Vrolijk 
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Reglement:  Neem vooraf kennis van de voorschriften en het wedstrijdreglement!!  

 
Alle deelnemers van de Nederlands Kampioenschap Bootvissen conformeren zich bij 
inschrijving aan het wedstrijdreglement, het privacy statement van Sportvisserij 
Nederland en geven toestemming voor publicatie van de uitslag en eventuele 
publicatie van foto’s gemaakt in het kader van deze wedstrijd.  
 
Deelnemers dienen zich tijdens en rond de bootviswedstrijden te houden aan alle 
door Sportvisserij Nederland of andere bevoegde autoriteiten gestelde regels. 

 
Het aantal vakken en de grootte van de vakken (aantal deelnemers per vak) is 
afhankelijk van het aantal inschrijvingen. De vakken met deelnemers worden met de 
uitloting op de ochtend van de wedstrijd bekend gemaakt. 

 
 
Afmelden: Mocht u onverhoopt door omstandigheden niet aanwezig kunnen zijn bij de 

wedstrijd dan kunt u tot en met vrijdag (15:00 uur) voor de wedstrijddag dit 
doorgeven aan het wedstrijdsecretariaat via wedstrijden@sportvisserijnederland.nl.  
 

Vanaf vrijdagmiddag kunt u direct contact opnemen met de wedstrijdleider. 
 
 
Organisatie: De wedstrijdleider voor de drie wedstrijden van het NK Bootvissen is Leen van 

Wensen (06-11580357). 
 

 

VISpas:  U dient in het bezit te zijn van de VISPAS 2019, 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 vrijdagavond voor de wedstrijd na 18.00 uur op onze 

site worden bekeken of de wedstrijd doorgaat. www.sportvisserijnederland.nl. 
 
 
Publicaties: Aan het eind van iedere wedstrijddag wordt een uitslag per ronde 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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