
 

         

 

 

 

RICHTLIJNEN  

FINALE OPEN NATIONAAL KAMPIOENSCHAP  

FEEDERVISSEN  

1 september 2019/ Prinses Margrietkanaal 
 

PLAATS VAN SAMENKOMST 

 
DATUM Zondag 1 september 2019 

 
PLAATS VAN SAMENKOMST MFA “Tillehus”, Goudsjeblomstrjitte 34 a, 9288 AM Kootstertille. 

Tel: 0512-331373  
 

ZAAL OPEN 07.30 uur 
 

OFFICIËLE OPENING 08.00 uur 
 

 
ZORG VOORAL TIJDIG AANWEZIG TE ZIJN!  

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

======================================================= 
WEDSTRIJDGEGEVENS 

 
WEDSTRIJDWATER Steigers Prinses Margrietkanaal, zuidzijde beginnend bij brug Koot-

stertille en eventueel noordzijde (geen steigers) tussen Blauwver-
laat en   Gerkesklooster. 
 

DUUR VAN DE WEDSTRIJD 5 uur + 1,5 uur voorbereidingstijd 
   

SIGNALEN   

 1e signaal: 10 minuten voeren, niet vissen 
2e signaal: Begin wedstrijd 
3e signaal: Einde wedstrijd 

10.20 uur 
10.30 uur 
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 deel-
nemer verboden verder dan één meter hetzij ter linker-, hetzij ter rechterzijde van zijn plaats-
nummer plaats te nemen. 



GEGEVENS VAN HET WATER 

 
Breedte Circa. 50 meter 

Diepte Bij de kant + 3,5 meter, 9 meter uit de oever + 4 meter en in het  
midden ca. 5 meter 

Oever IJzeren beschoeiing en steigers aan zuidzijde PM Kanaal. Noordzijde 

vlakke graskant tussen weg en water ca. 10 meter 

Bodemsoort Klei, variërend van hard naar zacht  

Stroming Matig 

Visbestand o.a. blankvoorn, karper, brasem, baars en ruisvoorn 

Vistechniek Met de feeder 

Parcours Steigers bij Kootstertille en tussen Blauwverlaat en Gerkesklooster. 

Scheepvaart Pleziervaart en veel beroepsvaart.  

Onderbreking Indien steigers bezet wordt uitgeweken naar Blauwverlaat.   

 
============================================================= 
NA AFLOOP VAN DE WEDSTRIJD 
 

PRIJSUITREIKING LET OP!: Er vindt na de wedstrijd geen prijsuitreiking plaats. 
Prijzen worden uitgereikt tijdens het topsportgala dat op  
14 december 2019 zal plaatsvinden in topsportcentrum Papen-
dal te Arnhem. Het Tillehus is na afloop van de wedstrijd wel 
open voor een hapje en een drankje (op eigen kosten). 
 

  
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 Landelijke Lijst van Viswateren.  
 
LEES GOED Het wedstrijdreglement Open Nationaal Kampioenschap Feeder  
U vindt deze op onze website 
https://www.sportvisserijnederland.nl/wedstrijden/nationaal/feedervissen/onk-

feedervissen.html Het gebruik van de baitdropper en methodfeeder is niet toegestaan. Het aas 

bestemd voor de haak dient niet met de haak te worden versmolten maar aangeregen.  
 
ATTENTIE 

De deelnemers dienen tijdens de wedstrijd in het bezit te zijn van de vereiste documenten (VIS-
pas). Controle hierop kan voorafgaande of tijdens de wedstrijd plaatsvinden. Tevens wijzen wij de 
deelnemers erop dat wij van Sportvisserij Friesland toestemming hebben gekregen om meerdere  
opgetuigde feederhengels 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  > Open NK Feeder) of 
worden gebeld naar het bureau van Sportvisserij Nederland (tel. 030 - 6058400).  
 
PARKEREN 

Het parkeren dient te geschieden op aanwijzing van de wedstrijdleiding 

 
AFMELDEN 
Indien men verhinderd is aan het ONK Feeder deel te nemen, verzoeken wij u dit per ommegaande 
aan uw federatie door te geven, zodat een vervanger kan worden uitgenodigd (tot 1 week voor het 
ONK). In de week voorafgaande aan het ONK Sportvisserij Nederland: tel.030-6058400 of wed-
strijden@sportvisserijnederland.nl om open plaatsen aan de waterkant te voorkomen. Op vrijdag 
30 en zaterdag 31 augustus kunnen afmeldingen worden doorgegeven aan de wedstrijdleider: 06-

42155924 (Toine). 
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ROUTEBESCHRIJVING 

Autoweg A7, afrit 30 (Drachten Noord). 1e afrit N374 richting Drogeham/Buitenpost. Over brug Pr. 
Margrietkanaal, 1e rotonde rechts bij volgende rotonde weer rechts na ca. 250 m links is MFA “Til-

lehus” te Kootstertille. 
 

 


