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Algemeen: Alle wedstrijden verlopen volgens de laatste versie van het Protocol veilig sporten van 

het NOC*NSF en het Protocol verantwoord vissen Sportvisserij Nederland. 
 
Plaats van samenkomst: Sportvisserij Hoogerwerf 

4675 RB Vrouwenpolder 
 
Parkeren:   Waar mogelijk in de omgeving van de steiger. 
 
Verzamelen:   6:45 uur (deelnemers, wedstrijdleiding en controleurs). 
 
Loting: De loting waarbij de plaatsnummers gekoppeld worden aan de deelnemers vindt plaats 

op het kantoor van Sportvisserij Nederland met een geprogrammeerd lotingsysteem. 

De loting is verricht per wedstrijddag voor de eerste periode, waarna de deelnemers 

het aantal plaatsen, door de wedstrijdleider aangegeven, doorschuiven voorafgaand 
aan de volgende periode, enz.  

 
De loting om te bepalen welke wedstrijdloting (met plaatsnummers) aan welke 
wedstrijd is gekoppeld zal voorafgaand aan de start van de competitie op het kantoor 
van Sportvisserij Nederland worden gedaan. Deze loting is inzichtelijk op een live 

opgenomen video. De loting zal op de avond voor de wedstrijddag (danwel uiterlijk 
een uur voor start wedstrijd) digitaal worden verspreid onder de deelnemers en 
wedstrijdorganisatie. 

 

Vertrek:   Uiterlijk 7:30 uur vertrekken we richting de wedstrijdlocatie. 

Terugkeer:   ca 16:00 uur. 
 
Aas:    De deelnemers dienen zelf voor aas te zorgen. 
 
Wedstrijden:   Wedstrijddag 1: Zondag 31-10-2021  Maatje Adriana 

    Wedstrijddag 2: Zondag 14-11-2021 Maatje Adriana 
Wedstrijddag 3: Zondag 28-11-2021 Maatje Adriana 

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

twee uur. Tussen de perioden wordt gewisseld van stek op aangeven van de 
wedstrijdleider. De wedstrijdleider geeft aan wanneer gestart wordt en wanneer 

opgehaald moet worden. Hierbij telt een aangeslagen vis mee. 

 
Reglement:  Neem vooraf kennis van de voorschriften en het wedstrijdreglement!!  
 

Extra aanvulling: Elke deelnemer brengt een grote open emmer mee, waarin zo nodig gevangen 
vis zeer tijdelijk kan worden bewaard tot de controleur de vis genoteerd 
heeft! 

 
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 bondscoach (H. Karremans 

06-23023992). 
 
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. 
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