
 

 
 
 

RICHTLIJNEN VOOR DE DEELNEMERS, (ASSISTENT)-HOOFDCONTROLEURS 
EN MEDEWERK(ST)ERS AAN DE NEDERLANDSE KAMPIOENSCHAPPEN 
ZOETWATERVISSEN CLUBS 2010 

================================================== 
 
DATUM : 9 OKTOBER 2010 

 
PLAATS VAN SAMENKOMST : Restaurant La Brèche, Esdoornlaan 39 a, 1521 EB 

WORMERVEER, tel. 075-6228313 (zie bijlage) 
 
ZAAL OPEN VANAF :  07.30 uur 
 
OFFICIËLE OPENING :  08.00 uur 
 
 
UITREIKEN VAN MAATLATTEN, WEEGSCHALEN (ook instructie) en andere bescheiden aan de 
(assistent)-hoofdcontroleurs om 07.40 uur. 
 
VERTREK VAN DE (ASSISTENT)-HOOFDCONTROLEURS naar het wedstrijdwater om 08.00 
uur. 
 
UITREIKEN VAN DE DEELNEMERSKAARTEN EN VERTREK naar het wedstrijdwater om 08.10 

uur  
 
 
WEDSTRIJDWATER : NOORDHOLLANDSCH KANAAL  
  Parkoers: Tussen Molen Neck en Spijkerboor aan de zuidzijde.  
 
DUUR VAN DE WEDSTRIJD :  4 uur  
 
SIGNALEN  : 1e signaal: Aanvang voorbereiding 09.00 uur 
   2e signaal: Zwaar voeren – NIET VISSEN!! 10.25 uur 
   3e signaal: Vissen – EINDE ZWAAR VOEREN 10.30 uur 
   4e signaal: Vijf min. voor einde wedstrijd 14.25 uur 
   5e signaal: Einde wedstrijd 14.30 uur 
 
De visplaats wordt aangegeven door een nummer dat overeenkomt met het plaatsnummer van de 

deelnemer. De afstand tussen de plaatsnummers bedraagt ca. 30 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 dient plaats te vinden op aanwijzing van de 

wedstrijdleiding.  
     
PRIJSUITREIKING : Omstreeks 16.00 uur in Rest. La Brèche in Wormerveer.

 
AFVAL AAN DE WATERKANT is verboden. Een ieder dient het parkoers schoon achter te laten. 

 
 
ZORG VOORAL TIJDIG AANWEZIG TE ZIJN. 



TRAININGEN:  Dit water is opgenomen in de Landelijke Lijst Viswateren behorende bij de 
VISPAS van Sportvisserij Nederland.  

 
LEES VOORAL HET WEDSTRIJDREGLEMENT (zie bijlage) 
Tevens worden je de algemene voorwaarden toegezonden.  
Het aas/voer dient uit uitsluitend natuurlijke producten te bestaan (zie verder artikel 11 van de 
wedstrijdregels).  
AANVULLING REGLEMENT: Het gebruik van de baitdropper is niet toegestaan, net zoals het 
gebruik van boilies. Pellets zijn wel toegestaan als voer, maar niet aan de haak. 
 
ATTENTIE 
De deelnemers dienen tijdens de wedstrijd in het bezit te zijn van de vereiste documenten 
(VISPAS of JEUGDVISPAS); controle hierop kan voorafgaande of tijdens de wedstrijd 
plaatsvinden. 
Tevens wijzen wij de deelnemers erop dat wij van Sportvisserij NoordWest Nederland 
toestemming hebben ontvangen om meer dan 2 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, dient vrijdag voorafgaande aan de wedstrijd na 20.00 uur te worden 
gebeld naar het kantoor van Sportvisserij Nederland (030-6058400). Via een antwoordapparaat 
wordt u op de hoogte gesteld. 
 
AFMELDINGEN 
Indien u een wijziging heeft of niet deel kunt nemen, graag z.s.m. (af)melden aan het kantoor 
(tel. 030-6058400 of wedstrijden@sportvisserijnederland.nl) i.v.m. de loting en/of uitzetten van 
de plaatsen. Afmeldingen op de vrijdag voorafgaande aan de wedstrijd of de wedstrijddag zelf 
aan de wedstrijdleider: tel. 06-51787832. 

 
 

GEGEVENS VAN HET WATER: 
BREEDTE :  circa 35 meter 
DIEPTE :  Bij de kant + 3,5 meter, 9 meter uit de oever + 4 meter en in het midden 

ca. 5 meter 

OEVER :  Houten beschoeiing, vlakke graskant tussen weg en water ca. 15 meter  
BODEMSOORT :  Klei, variërend van hard naar zacht richting Purmerend  
STROMING :  Middelmatig  
VISSOORTEN :  Blankvoorn, karper, brasem en ruisvoorn 
SCHEEPVAART    : Weinig, voornamelijk kleine scheepvaart 
ONDERBREKING : Geen 

 

 

ONDERSTAAND VINDT U DE ROUTEBESCHRIJVING NAAR RESTAURANT LA BRÈCHE 
 
Routebeschrijving 
Van de N 246 (Westzaan-Alkmaar) afslag Wormerveer (N 203), na 700 meter linksaf, Paul 
Krugerstraat. Direct weer rechts is Esdoornlaan, doorrijden tot nr. 39. Bij Restaurant La Brèche 
is parkeergelegenheid. 
 
Routebeschrijving vanaf La Brèche naar wedstrijdwater 

Vanaf Esdoornlaan links naar Krugerstraat, direct rechts naar Provincialeweg (N203), na ruim 
600 m. rechts naar N246 over brug Markervaart direct rechts (Scharnmeerdijk). Ca. 5 km 
doorrijden tot Spijkerboor dan rechts over brug, na ca. 2 km begint parcours dat eindigt bij 
Neckermolen. 
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