
 
 
RICHTLIJNEN VOOR DE DEELNEMERS, CONTROLEURS EN MEDEWERK(ST)ERS  
AAN HET NK KUSTVISSEN 2010 

 
DATUM : 16 oktober 2010 
  
PLAATS VAN SAMENKOMST : Café Restaurant De Jonge Prins, Keinsmerweg 42, 
   1756 AH ’t Zand – Telefoon 0224-591235  
 

ZAAL OPEN VANAF : 07.00 uur  

OFFICIËLE OPENING :  08.00 uur 
 
UITREIKEN VAN WEDSTRIJDNUMMERS, maatlatten en andere bescheiden aan de controleurs om 
08.05 uur.  Hierna volgt het uitreiken van de deelnemersbescheiden. 
 
VERTREK NAAR HET WEDSTRIJDWATER om ± 08.15 uur.  
 
Deelnemers en controleurs moeten tijdig aanwezig zijn. Ontbrekende controleurs zullen worden 
aangevuld door deelnemers van de vereniging waarvan de verplichte controleur ontbreekt. 
Controleurs dienen hun bescheiden persoonlijk af te halen. Controleurs leveren hun bescheiden na 
afloop van de wedstrijd persoonlijk in bij de wedstrijdleiding. 
 
WEDSTRIJDWATER : Strand bij Groote Keeten 

 
DUUR VAN DE WEDSTRIJD : 10.00 – 14.00 uur  (hoogwater Den Helder 13.14 uur) 
 
SIGNALEN : 1e signaal wedstrijd begint, 2e signaal einde wedstrijd. 
 
AAS  :  Alle aas vrij m.u.v. zachte krab 
 
WAARDERING VANGST : Vanaf 10 cm 1 punt per cm (naar boven afgerond t.w. 15,2 cm = 

16 punten). Vissen onder de 10 cm worden gewaardeerd met 1 
punt per vis, t.w. vis t/m 9,9 cm  wordt gewaardeerd met 1 pnt. 

 
PRIJSUITREIKING : Omstreeks 16.15 uur in De Jonge Prins. 
 
AFVAL AAN DE WATERKANT is verboden. Een ieder dient het parcours schoon achter te laten. 
 

Neem terdege kennis van de wedstrijdvoorschriften en het reglement (denk aan de emmer in art. 
6). Tevens treft u bijgaand de algemene voorwaarden aan. Deze kunnen eveneens van belang zijn. 
WADEN MAG ALLEEN TOT KNIEHOOGTE. HIEROP WORDT STRENG GECONTROLEERD. 
 
LET OP: U dient in het bezit te zijn van een (ZEE)VISPAS 2010, voorzien van het stempel van de 
vereniging waardoor u bent ingeschreven, en deze desgevraagd te tonen. 
 
TOPCOMPETITIE HEREN op 20/11 en 11/12: Alle deelnemers (ook de leden van de Nationale 
Selectie) dienen het bijgeleverde antwoordbriefje 's morgens vroeg ingevuld in te leveren bij de 
wedstrijdleiding. Pas na inlevering van het antwoordbriefje ontvangt u uw wedstrijdkaart.  
Dit geldt niet voor de aanwezige dames: zij kunnen via het NK Kust Dames op 30 oktober aan de 
topcompetitie dames (27/11 Europoort en 18/12 Zeeland) deelnemen. 
 
Bij twijfel omtrent doorgaan van de wedstrijd in verband met extreme weersomstandigheden dient 
vrijdag voorafgaande aan de wedstrijd na 20.00 uur te worden gebeld naar het kantoor van 

Sportvisserij Nederland (tel. 030-6058400). Tevens zal z.s.m. duidelijkheid worden gegeven op onze 
website www.sportvisserijnederland.nl onder wedstrijden > agenda > zoute wedstrijden > NK 
Kustvissen. 

http://www.sportvisserijnederland.nl/

