EVEZET Nationale Teamcompetitie Dames en U20
22 en 23 september 2018/ Kanaal door Voorne

PLAATS VAN SAMENKOMST
DATUM

22 en 23 september 2018

PLAATS VAN SAMENKOMST

Dansacademie Ri-Jo, Kanaalweg O.Z. 134, 3224 AD Hellevoetsluis, tel: 0181 - 311103 (zie bijlage)

ZAAL OPEN

Beide dagen 08.30 uur (Let op, uur later dan normaal)

OFFICIËLE OPENING

Beide dagen 09.00 uur (Let op, uur later dan normaal)

ZORG VOORAL TIJDIG AANWEZIG TE ZIJN!

=======================================================

UITREIKEN VAN MATERIALEN
Uitreiken van maatlatten, weegschalen
(ook instructie) en andere bescheiden aan de controleurs om 08.40 uur.
Vertrek van de controleurs
naar het wedstrijdwater om 09.00 uur
Uitreiken van de deelnemerskaarten
en vertrek naar het wedstrijdwater om 09.10 uur

=======================================================

WEDSTRIJDGEGEVENS
WEDSTRIJDWATER

Kanaal door Voorne (3224 AD)

DUUR VAN DE WEDSTRIJD

4 uur

SIGNALEN

1e
2e
3e
4e
5e
6e

signaal:
signaal:
signaal:
signaal:
signaal:
signaal:

Aanvang voorbereiding
Voercontrole na 5 minuten
Begin zwaar voeren niet vissen
Einde zwaar voeren begin vissen
5 min. voor einde wedstrijd
Einde wedstrijd

10.00
10.35
11.50
12.00
15.55
16.00

uur
uur
uur
uur
uur
uur

De visplaats wordt aangegeven door een nummer dat overeenkomt met het plaatsnummer van
het teamlid. De afstand tussen de plaatsnummers bedraagt minimaal 15 meter. Het is een teamlid
verboden verder dan één meter hetzij ter linker-, hetzij ter rechterzijde van zijn plaatsnummer
plaats te nemen. Het team wordt verdeeld over 4 vakken.

GEGEVENS VAN HET WATER
Breedte
Diepte
Oever
Bodemsoort
Stroming
Visbestand
Vistechniek
Parcours
Scheepvaart
Onderbreking

Circa. 35 meter
Bij de kant ± 2,5 meter, 15 meter uit de oever ± 5 meter
Natuurlijk, riet met veel wedstrijd vissteigers
Klei
Bij neerslag kan het licht stromen
Blankvoorn, brasem en baars
Met de dobber
Kanaal – oostzijde tussen brug Hellevoetsluis en Groene Kruisweg
(zie bijlage)
Geen
2 bruggen, 2 sluizen en een hoogspanningskabel

=======================================================

NA AFLOOP VAN DE WEDSTRIJD
PRIJSUITREIKING

LET OP!: Er vindt na de wedstrijd geen prijsuitreiking plaats.
Prijzen worden uitgereikt tijdens het topsportgala dat op 17 november 2018 zal plaatsvinden in topsportcentrum Papendal te
Arnhem
De vakuitslagen zijn aan het einde van iedere wedstrijddag te
lezen op facebookpagina:
https://www.facebook.com/wedstrijdvissennl

AFVAL AAN DE WATERKANT

Is verboden. Een ieder ruimt zijn eigen rommel op en neemt deze
mee naar huis.

=======================================================

ALGEMENE REGELS
TRAININGEN: Dit water staat in de Gezamenlijke Lijst van Viswateren. In de week voorafgaand
aan de wedstrijd kan beperkt worden getraind omdat er meerdere wedstrijden plaatsvinden in het
Kanaal door Voorne. Let op: Zondag 16 september 2018 organiseert Sportvisserij Zuidwest Ne-

derland de finale van haar Clubkampioenschap. Die dag kan er dus niet of slechts beperkt geoefend worden op het kanaal.
LEES GOED: de algemene voorwaarden en het wedstrijdreglement van de
Nationale Teamcompetitie Dames en U20 - 2018
ATTENTIE
De teamleden dienen tijdens de wedstrijd in het bezit te zijn van de vereiste documenten (Vispas en wedstrijdlicentie).
Wij wijzen de teamleden erop dat wij van Sportvisserij Zuidwest Nederland toestemming hebben
gekregen om maximaal 10 opgetuigde hengels beschikbaar te hebben (incl. de hengel waarmee
men vist).
Het gebruik van de katapult is verboden.
BIJ TWIJFEL OMTRENT DOORGAAN VAN DE WEDSTRIJD
In verband met de weersomstandigheden, kan op vrijdag voor de wedstrijd na 17.00 uur onze
website worden geraadpleegd (onder wedstrijden > agenda > september
> 1e of 2e wedstrijd Nationale Teamcompetitie Zoetwatervissen Dames en U20)
PARKEREN: Het parkeren dient te geschieden op aanwijzing van de wedstrijdleiding/ verkeersregelaars
AFMELDEN/VERVANGERS:
Maandagmorgen voor de wedstrijd i.v.m. loting:
Tijdens kantooruren: Sportvisserij Nederland, tel, 030 - 6058400.
Op vrijdag 21 sept, zaterdag 22 sept en zondag 23 sept: wedstrijdleider tel. 06-51787832
ROUTEBESCHRIJVING
Via Utrecht (A12 en A20) of Den Haag (A13) naar Rotterdam. Bij Overschie (Kleinpolderplein)
rechts aanhouden richting Vlaardingen. Via A4 Beneluxtunnel weer rechts aanhouden richting

Europoort. Voorbij Schiedam de Botlektunnel weer rechts aanhouden naar de A15 richting

Spijkenisse. Daarna de N218 naar Hellevoetsluis. Links bij de stoplichten over de brug.

