RICHTLIJNEN VOOR DE DEELNEMERS, (ASSISTENT)-HOOFDCONTROLEURS EN
MEDEWERK(ST)ERS AAN HET NEDERLANDS KAMPIOENSCHAP VRIJE HENGEL 2009
======================================================
DATUM

: ZATERDAG 17 OKTOBER 2009

PLAATS SAMENKOMST

:

ZAAL OPEN VANAF

: 07.15 uur

OFFICIËLE OPENING

: 08.00 uur

Café Zaal ’t Veerhuis
Dorpsstraat 100, 6082 AR BUGGENUM
Tel. 0475-591231
(Zie bijgaande plattegrond)

UITREIKEN VAN MAATLATTEN, WEEGSCHALEN (incl. instructie) en andere bescheiden aan de
(assistent)-hoofdcontroleurs om 07.45 uur.
VERTREK VAN DE (ASSISTENT)-HOOFDCONTROLEURS naar het wedstrijdwater om 08.00
uur.
UITREIKEN VAN DE DEELNEMERSKAARTEN** EN VERTREK naar het wedstrijdwater
om 08.15 uur. Eerst vertrek van (evt.) bussen.
WEDSTRIJDWATER

:

Lateraalkanaal
Parcours wordt uitgezet aan de westzijde tussen het viaduct
van de A68 richting noorden. Zie bijgaande situatieschets

DUUR VAN DE WEDSTRIJD

: 4 uur

SIGNALEN 1e signaal
2e signaal
3e signaal
4e signaal
5e signaal

:
:
:
:
:

Aanvang voorbereidingstijd
Begin zwaar voeren; Niet Vissen!
Einde zwaar voeren; Begin Vissen
Vijf minuten voor einde
Einde wedstrijd

09.00
10.25
10.30
14.25
14.30

uur
uur
uur
uur
uur

De visplaats wordt aangegeven door een nummer dat overeenkomt met het plaatsnummer van de
deelnemer. De afstand tussen de plaatsnummers bedraagt minimaal 15 meter. Het is de
deelnemer verboden verder dan 1 meter hetzij ter linker-, hetzij ter rechterzijde van zijn
plaatsnummer plaats te nemen.
PARKEREN

: Het parkeren gebeurt volgens instructies van de wedstrijdleiding

PRIJSUITREIKING

: Om ± 16.00 uur in ‘t Veerhuis

AFVAL AAN DE WATERKANT is verboden. Een ieder dient het parcours schoon achter te
laten.
ZORG VOORAL TIJDIG AANWEZIG TE ZIJN.
LEES VOORAL HET WEDSTRIJDREGLEMENT (zie bijlage).
Voorts worden u bijgaand de algemene voorwaarden toegestuurd.
Het aas/voer dient uit natuurlijke producten te bestaan (Zie artikel 2 wedstrijdreglement).

-2TRAININGEN: Dit water is opgenomen in de Landelijke Lijst Viswateren behorende bij de VISPAS
van Sportvisserij Nederland.
ATTENTIE
De deelnemers dienen tijdens de wedstrijd in het bezit te zijn van de vereiste documenten
(VISPAS). Controle hierop kan voorafgaande of tijdens de wedstrijd plaatsvinden.
Tevens wijzen wij de deelnemers erop dat wij van de Federatie Limburg vergunning hebben
ontvangen op de wettelijke bepaling dat men slechts 2 opgetuigde hengels beschikbaar mag
hebben (incl. de hengel waarmee men vist). Men mag dus meerdere reservehengels voorhanden
hebben met haak en/of met onderlijn. Het gebruik van de katapult is verboden!!
BIJ TWIJFEL OMTRENT DOORGAAN VAN DE WEDSTRIJD in verband met de weersomstandigheden, dient vrijdag voorafgaande aan de wedstrijd na 20.00 uur te worden gebeld naar het
bureau van Sportvisserij Nederland (tel. 030-6058400).
GEGEVENS VAN HET WATER:
TOEGANG
: Vanaf de weg gemakkelijk te bereiken
BREEDTE
: ± 100 meter
DIEPTE
: Aan de kant ± 2,5 m.diep, 10 meter uit de kant ± 5 m. en in het
midden ± 7,5 m.
OEVER
: Stenen en grind. Tussen de weg en oever ongeveer 75 meter.
BODEMSOORT
: Grind en zand
STROMING
: Gemiddeld
VANGST
: De voornaamste vissoorten zijn brasem en voorn
SCHEEPVAART
: Veel voornamelijk grote scheepvaart.

ONDERSTAAND VOLGT DE ROUTEBESCHRIJVING NAAR BUGGENUM

Komende uit de richting Eindhoven(zie bijgaande
kaart):
Via de A2 (E25) afslag nr. 41 (Grathem)
Na 0,5 km linksaf de N273 op richting Venlo
Na 10 km rechtsaf de Roermondseweg op
Na 120 m. linksaf de Haelenerweg op
Na 0,7 km rechtsaf op de Haelenerweg
Ga na 175 m schuin rechts de Dorpsstraat op
Na 1,1 km bent u gearriveerd (nr. 100)

Van ’t Veerhuis naar het Lateraalkanaal >>

