RICHTLIJNEN OPEN NATIONAAL KAMPIOENSCHAP
JUNIOREN (U15, U20 en U25)
8 SEPTEMBER 2018/ BEUKERSKANAAL TE STEENWIJK
=========================================================

DATUM

: Zaterdag 8 september 2018

PLAATS VAN SAMENKOMST : Rabotheater “De Meenthe”, Stationsplein 1, 8330 AH
Steenwijk. Tel. 0521-514004 (zie bijgaande situatieschets)
ZAAL OPEN VANAF

: 07.30 uur

OFFICIËLE OPENING

: 08.00 uur

ZORG VOORAL TIJDIG AANWEZIG TE ZIJN
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
WEDSTRIJDGEGEVENS
WEDSTRIJDWATER

: BEUKERSKANAAL tussen de Heerenbrug (postcode
8355 VH) en de brug bij Giethoorn Noord.
(zie bijgaande situatieschets).

DUUR VAN DE WEDSTRIJD : 4 uur + 2 uur voorbereidingstijd
SIGNALEN

: 1e signaal: Zwaar voeren – NIET VISSEN!! 10.50 uur
2e signaal: Vissen – Einde zwaar voeren
11.00 uur
3e signaal: Einde wedstrijd
15.00 uur

De visplaats wordt aangegeven door een nummer dat overeenkomt met het
plaatsnummer van de deelnemer. De afstand tussen de plaatsnummers bedraagt
minimaal 12 meter. Het is de deelnemer verboden verder dan één meter hetzij ter
linker-, hetzij ter rechterzijde van zijn plaatsnummer plaats te nemen.
PARKEREN

: Het parkeren geschiedt op aanwijzing van de
wedstrijdleiding.

PRIJSUITREIKING

: Omstreeks ca. 16.30 uur in Rabotheater “De Meenthe”,
Steenwijk

GEGEVENS VAN HET WATER:
BREEDTE
DIEPTE
SCHEEPVAART
OEVER

:
:
:
:

Circa 30 meter
Bij de kant ca. 2 meter, ca. 3 meter in het midden
Plezier- en (weinig) beroepsvaart
Gras tussen weg en kanaal ca. 6 meter met beschoeiing aan
de waterkant
BODEMSOORT
: Zand/Veen
STROMING
: Gering
VISSOORTEN
: Voornaamste vissoorten zijn brasem, voorn en kolblei.
BIJZONDERHEDEN : In het midden van het parcours bevindt zich een camping,
mogelijk last van kanovaarders.
ONDERBREKING
: Enkele wildopstapplaatsen van 10 m. breed, wordt in principe
omheen gegaan.
AFVAL AAN DE WATERKANT is verboden. Een ieder dient het parcours schoon achter
te laten.
TRAININGEN: Dit water is opgenomen in de Landelijke Lijst Viswateren behorende
bij de VISPAS van Sportvisserij Nederland.
LEES VOORAL HET WEDSTRIJDREGLEMENT Zie website:
www.sportvisserijnederland/wedstrijden/reglementen Open NK Junioren. Hengellengtes:
U15; 10 m, U20; 11,5 m, U25; 13 m
Het aas/voer dient uit uitsluitend natuurlijke producten te bestaan.
ATTENTIE
De deelnemers dienen tijdens de wedstrijd in het bezit te zijn van de vereiste
documenten (VISPAS/JEUGDVISPAS); controle hierop kan voorafgaande of tijdens de
wedstrijd plaatsvinden.
Tevens wijzen wij de deelnemers erop dat van de Sportvisserij Oost Nederland
toestemming is ontvangen 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 extreme weersomstandigheden, kan op de vrijdag voorde wedstrijd na
17.00 uur onze website worden geraadpleegd (onder
wedstrijden>agenda>September > Open NK Junioren) of worden gebeld naar
het kantoor van Sportvisserij Nederland (030-6058400).
AFMELDEN
Indien u niet aan het ONK Junioren kunt deelnemen, verzoeken wij u dit per
omgaande aan uw federatie door te geven, zodat er nog een vervanger kan worden
uitgenodigd (tot 1 week voor het ONK). In de week voorafgaande aan het ONK zo vlug
mogelijk aan Sportvisserij Nederland (tel. 030-6058400 of
wedstrijden@sportvisserijnederland.nl) om open plaatsen aan de waterkant te
voorkomen.
Op de vrijdag voorafgaande aan de wedstrijd en de wedstrijddag kunnen afmeldingen
worden doorgegeven aan de wedstrijdleider: tel. 06-51787832.
ROUTEBESCHRIJVING
Vanaf de A32 (Meppel-Leeuwarden), afrit 6 Steenwijk Centrum, richting Steenwijk
Centrum/NS station. Tegenover NS Station is Rabotheater “De Meenthe”.

