
 
 
 

       
 
 

EVEZET Nationale Teamcompetitie Feeder 2018  
23 en 24 juni / Van Harinxmakanaal 

 
 

PLAATS VAN SAMENKOMST 
 
DATUM 23 en 24 juni 2018 

 
PLAATS VAN SAMENKOMST Wijkvereniging MFC Markant, Glinswei 4,  

8939 GB Leeuwarden. Tel: 058-5430514 
 

ZAAL OPEN Beide dagen 07.30 uur 
OFFICIËLE OPENING Beide dagen 08.00 uur 

 

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

UITREIKEN VAN MATERIALEN 
 
UITREIKEN VAN MAATLATTEN, WEEGSCHALEN 
(ook instructie) en andere bescheiden aan de controleurs om  07.40 uur. 
 
VERTREK VAN DE CONTROLEURS 
naar het wedstrijdwater om  08.00 uur 
 
UITREIKEN VAN DE DEELNEMERSKAARTEN EN VERTREK 
naar het wedstrijdwater om 08.10 uur 
 
ZORG VOORAL TIJDIG AANWEZIG TE ZIJN!  
 

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

WEDSTRIJDGEGEVENS 
 
Wedstrijdwater: Van Harinxmakanaal in Leeuwarden. Parkoers wordt uitgezet aan 
 de noordzijde, aan de Leeuwarder kant, wijk Nylan, postcode  
 8931 EP  ingang Beatrixstraat. Bij deelname van meer dan 12 
 teams zal ook het parkoers bij de wijk in Adlan Oost,  
 postcode 8935 PK, ingang Froskepolle worden uitgezet. 
 Langs beide parcoursen bevindt zich een voetpad. Tijdens de NTC 
 geldt op beide voetpaden éénrichtingsverkeer. Bij droog weer  
 mogen de auto’s tijdens het NTC langs het parcours worden  
 geplaatst aan de rechterzijde van het voetpad.  
 Tijdens trainingen mogen er geen auto’s op het voetpad. 
 
Duur van de wedstrijd: 5 uur + 1,30 uur voorbereidingstijd 

 
Signalen:    1e signaal: Aanvang voorbereiding  09.00 uur 
  2e signaal: Na 5 minuten aas/voercontrole  09.35 uur 
  3e signaal: 10 minuten voeren, niet vissen  10.20 uur 
  4e signaal: Begin wedstrijd  10.30 uur 
  5e signaal: 5 min. Voor einde wedstrijd  15.25 uur 
  6e signaal: Einde wedstrijd  15.30 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. 
 
========================================================== 
    

GEGEVENS VAN HET WATER: 
 
BREEDTE  : 45 meter 
DIEPTE  : Aan de noordzijde op 11 meter uit de oever 2-3 meter en in  
    de vaargeul 3-4 meter.  
BODEMSOORT  : klei/zand 
OEVER  : Gras, 2 à 3 meter tot 5 à 6 meter breed.  
STROMING  : geen tot matig 
SCHEEPVAART  : beroepsvaart (matig) en recreatievaart in het hoogseizoen 

VISSOORTEN  : Voornamelijk brasem, blankvoorn en kolblei 
ONDERBREKING  : 1 brug 
 
PARKEREN  : Het parkeren gebeurt volgens instructies van de wedstrijdleiding 
 
PRIJSUITREIKING : Let op!!: Er vindt geen prijsuitreiking plaats. Prijzen zullen  
    worden uitgereikt tijdens het Topsportgala dat op 17 november  
    2018 in Topsportcentrum Papendal te Arnhem zal worden  
    gehouden. 
 
Afval aan de waterkant is verboden. Een ieder dient het parcours schoon achter te laten.
 
Lees vooral het wedstrijdreglement:  
Zie onze website: www.sportvisserijnederland>wedstrijden>reglementen bij reglement Evezet 
Nationale Teamcompetitie Feeder 2018.  
 
Trainingen: 

Dit water is opgenomen in de Landelijke Lijst van Viswateren behorende bij de VISpas. 
 
Attentie: 
De deelnemers dienen tijdens de wedstrijd in het bezit te zijn van de vereiste documenten 
(Vispas) en wedstrijdlicentie Feeder. Controle hierop kan voorafgaande of tijdens de wedstrijd 
plaatsvinden. 
Tevens wijzen wij de deelnemers erop dat van de visrechthebbende, Federatie Friesland, 
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 vrijdag voor de wedstrijd naar het kantoor van 
Sportvisserij Nederland (030-6058400) worden gebeld, Na 17.00 uur kan onze website worden 
geraadpleegd (Onder wedstrijden>agenda>Juni>Evezet Nationale Teamcompetitie Feeder 
2018) of contact worden opgenomen met de wedstrijdleider (tel. 06-51787832). 
 
Afmelden/Vervangers: 
Tijdens kantooruren: Sportvisserij Nederland, tel: 030-6058400 of 

wedstrijden@sportvisserijnederland.nl.  
Op de vrijdag, zaterdag en zondag van de Teamcompetitie kunnen afmeldingen worden 
doorgegeven aan de wedstrijdleider: 06-51787832.  

   
Routebeschrijving: 
 
De route van Wijkvereniging Markant naar het parcours staat duidelijk aangegeven op bijgevoegde 
kaart van Goutum/Leeuwarden en het Van Harinxmakanaal.  
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