
 
 

 
RICHTLIJNEN VOOR DE DEELNEMERS, CONTROLEURS EN MEDE WERK(ST)ERS  
VOOR HET NEDERLANDS KAMPIOENSCHAP KUSTVISSEN DAMES.  
================================================================== 
DATUM : 30 oktober 2010 
 
PLAATS VAN SAMENKOMST :  Dorpshuis Westkapelle Herrijst, Markt 79, 4361 AE Westkapelle 
      Tel. 0118-571330   
      
ZAAL OPEN VANAF : 10.15 uur 
 
OFFICIËLE OPENING : 11.00 uur 
 
UITREIKEN VAN WEDSTRIJDNUMMERS, maatlatten en andere bescheiden aan de controleurs om 
11.05 uur. Hierna volgt het uitreiken van de deelnemersbescheiden. 
 
VERTREK NAAR HET WEDSTRIJDWATER: ± 11.30 uur. 
 
Deelnemers en controleurs moeten tijdig aanwezig zijn. Ontbrekende controleurs worden aangevuld door 
deelnemers van de vereniging van wie de opgegeven controleur ontbreekt. 
Controleurs dienen hun bescheiden persoonlijk af te halen en na de wedstrijd weer persoonlijk bij de 
wedstrijdleiding in te leveren. 
 
WEDSTRIJDWATER : Strand of dijk bij Westkapelle. Afhankelijk van de vangstresultaten 

in de weken voorafgaande aan het NK en de weersomstandig-
heden op de dag zelf wordt het definitieve parkoers gekozen. 

  Definitieve parkoers wordt enkele dagen voor het NK op onze site 
geplaatst (zie onderaan deze blz.)  

 
DUUR VAN DE WEDSTRIJD : 12.30 – 16.30 uur. Laagwater om 13.36 uur. 
 
SIGNALEN : 1e signaal: wedstrijd begint 
  2e signaal: einde wedstrijd. 
 
PRIJSUITREIKING : Om ± 18.00 uur in Westkapelle Herrijst. 
 
AFVAL AAN DE WATERKANT is verboden. Een ieder is verplicht het parcours schoon achter te laten. 
      . 
Gevist wordt conform de voorschriften/reglement junioren en dames. Neem terdege kennis van de 
wedstrijdvoorschriften en het reglement. Tevens ontvangt u bijgaand de algemene voorwaarden welke 
ook van belang zijn. Denk aan het meenemen van een 10 liter emmer. 
 
Deelnemers die aan de topcompetitie kust dames (gelijk met de junioren op 27 november in Zeeland en 
18 december in Europoort willen deelnemen, worden verzocht het bijgeleverde antwoordbriefje  
's-morgens vroeg ingevuld  in te leveren bij de wedstrijdleiding.  
NB: De beste 10 deelnemers vormen de nieuwe Nationa le Selectie Dames. De damescoach bepaalt 
in overleg met de andere kustcoaches wie worden afg evaardigd naar het WK Kustvissen Dames 
2011 (in Italië van 28 augustus tot 4 september).  
 
Bij twijfel omtrent doorgaan van de wedstrijd in verband met de weersomstandigheden kan op vrijdag-
avond voor de wedstrijd na 18.00 uur op onze site worden bekeken of de wedstrijd doorgaat, t.w. 
www.sportvisserijnederland.nl  > wedstrijden > agenda > zoute wedstrijden (oktober) 
(http://www.sportvisserijnederland.nl/sportvissers/wedstrijden/default.asp?page=wedstrijd&id=708) 

 


