
 
 

EVEZET Nationale Teamcompetitie Dobbervissen 

Dames en U20  

17 en 18 oktober 2020/Beukerskanaal, Steenwijk 

 

Voor en na de wedstrijd wordt niet verzameld op een locatie! 
 

CORONA: 

Vanwege eventuele aanpassingen in Corona regels, is het mogelijk dat deze richtlijnen voor de 
wedstrijd nog worden aangepast. Bekijk voor de wedstrijd altijd de laatste versie. 

 

LOTING, INSTRUCTIE EN UITREIKEN VAN MATERIALEN 
 
Loting steknummers  
 

 
 
Instructie deelnemers 

De loting van de enveloppen vindt plaats de dag voor de 
1ste wedstrijd. Deze wordt gefilmd en op Facebook gezet. 

De envelop wordt pas op de wedstrijddag zelf geopend. 
 
De instructies (incl. informatie hygiëne maatregelen) en 
het protocol worden een aantal dagen voor de wedstrijd-
dag digitaal gecommuniceerd.  
 

 

Communicatie van stek-
nummers  

08:30 uur 

Op de wedstrijddag worden de vak- en steknummers digi-
taal verstuurd naar de teamcaptains. Na de communicatie 
van vak- en steknummer kan iedereen zelf rechtstreeks 

naar hun stek toe.   
 
07.45 uur 

Uitreiken materialen jury 

en controleurs 
 
 
 
 
Uitreiken hesjes aan team-

captains 
 
 
 

Materialen (maatlat, weegschaal, etc.) worden door één 

persoon klaargelegd bij de bus, zodat iedereen zijn/haar 
benodigdheden daarna kan pakken. Dit wordt één voor één 
gedaan, achter elkaar in een rij met 1,5m afstand.  
 
09.00 uur 
Het uitreiken van de hesjes aan de teamcaptains wordt ge-

daan aan de waterkant. Per team kunnen er 2 hesjes op-
gehaald worden bij de jury in vak C. Hesjes worden op 
zondag voor het einde van de wedstrijd weer ingeleverd. 

ZORG VOORAL TIJDIG AANWEZIG TE ZIJN BIJ JE STEK!  
 

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

  



HET WEGEN VAN DE VIS 
 

Er wordt uitsluitend gebruik gemaakt van de driepoot om te wegen. 
 
Het leefnet met vis wordt door de deelnemer uit het water gehaald en in het klaarstaande net in de 

teil gedaan. De assistent weger stelt de driepoot op en tarreert de weegschaal hangend aan de 
poot. De weger haalt de vis op uit de teil en hangt deze aan de weegschaal. De assistent is op af-
stand van minimaal 1,5 meter. De assistent leest daarna het gewicht af en noteert dit op de wed-
strijdkaart. De weger haalt het net van de schaal en zet de vis terug. De assistent weger tekent 
met goedkeuring de wedstrijdkaart af. De weger pakt de teil en het weegnet. De assistent draagt 
de poot, weegschaal en het mapje.  
Deelnemers mogen niet meelopen! 

 

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

WEDSTRIJDGEGEVENS 

 
WEDSTRIJDWATER Beukerskanaal tussen de Heerenbrug en brug Giethoorn Noord 

(Postcode 8355 VH) 

 
DUUR VAN DE WEDSTRIJD 4 uur + 2 uur voorbereiding 

 
SIGNALEN 1e signaal: Aanvang voorbereiding 09.00 uur 
 2e signaal: Na 5 minuten voercontrole 09.35 uur 
 3e signaal: Begin zwaar voeren niet vissen 10.50 uur 
 4e signaal: Einde zwaar voeren begin vissen 11.00 uur 
 5e signaal: 5 min. voor einde wedstrijd 14.55 uur 
 6e signaal: Einde wedstrijd 15.00 uur 

 
De visplaats wordt aangegeven door een nummer dat overeenkomt met het plaatsnummer van het 
teamlid. De afstand tussen de plaatsnummers bedraagt minimaal 10 meter, optimaal 15 meter en 
maximaal 20 meter. Het is een teamlid verboden verder dan één meter hetzij ter linker-, hetzij ter 
rechterzijde van zijn plaatsnummer plaats te nemen. De teams worden verdeeld over 5 vakken. 
 
============================================================= 

 

GEGEVENS VAN HET WATER 
 

Breedte Circa. 30 meter 
Diepte Bij de kant + 2,0 meter, in het midden 3,0 meter 

Oever Gras (ca. 6 meter) met beschoeiing aan de waterkant 
Bodemsoort Zand/ Veen 
Stroming Weinig stroming 
Visbestand Voorn, Brasem, Kolblei, Snoek en Baars  
Vistechniek Met de dobber 
Parcours Westzijde Beukerskanaal tussen Heerenbrug en brug Giethoorn Noord 

Grasberm van 6 meter en nadien secondaire weg 
Scheepvaart Op zondag geen scheepvaart (bruggen gesloten). Tijdens werkdagen 

beroeps- en pleziervaart 
Onderbreking Enkele wildopstapplaatsen van 10 m. breed, kunnen we omheen  

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

 

NA AFLOOP VAN DE WEDSTRIJD 
 

PRIJSUITREIKING Er vindt geen fysieke prijsuitreiking plaats. De uitslag wordt 
maandag na de wedstrijden voor 17.00 uur bekend gemaakt via 
website/social media. Prijzen worden opgestuurd. 

 
 De vakvangsten zijn aan het einde van iedere wedstrijddag te 

lezen op facebookpagina:  
https://www.facebook.com/wedstrijdvissennl  
 

AFVAL AAN DE WATERKANT Is verboden. Eenieder ruimt zijn eigen rommel op en neemt 
deze mee naar huis. 

 

https://www.facebook.com/wedstrijdvissennl


ALGEMENE REGELS 
 

TRAININGEN Dit water staat in de Gezamenlijke Lijst van Viswateren.  
 
LEES HET WEDSTRIJDREGLEMENT MET DAARIN DE ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE 

EVEZET TOP TEAMCOMPETITIE DOBBERVISSEN DAMES EN U20, 2020 
 
LEES OOK HET PROTOCOL VEILIG EN VERANTWOORD WEDSTRIJDVISSEN 
 
ATTENTIE 
De teamleden dienen tijdens de wedstrijd in het bezit te zijn van de vereiste documenten (vispas 
en wedstrijdlicentie). Wij wijzen de teamleden erop dat wij van Sportvisserij Oost-Nederland toe-

stemming hebben gekregen om meerdere opgetuigde hengels beschikbaar te hebben; de limiet 
van 10 hengels is hiermee voor deze wedstrijd vervallen. 
 
Het gebruik van de voerkatapult is toegestaan! Let op: alleen tijdens de wedstrijd, dus niet bij 
het trainen. Vervoer van de katapult dient zo gedaan te worden dat deze niet voor direct gebruik 
klaar is tijdens het vervoer. 
  

BIJ TWIJFEL OMTRENT DOORGAAN VAN DE WEDSTRIJD  

In verband met de weersomstandigheden, kan op vrijdag voor de wedstrijd tot 17.00 uur worden 
gebeld naar het bureau van Sportvisserij Nederland (tel. 030-6058400). Na 17.00 uur kan onze 
website worden geraadpleegd (onder wedstrijden > wedstrijdagenda).  
  
PARKEREN: Het parkeren dient te geschieden op aanwijzing van de wedstrijdleiding (zie wedstrij-

dinstructies). 
 
AFMELDEN/VERVANGERS:  
Uiterlijk voor de uitreiking van de steknummers van de wedstrijd! Tijdens kantooruren: Sportvisse-
rij Nederland, tel, 030 - 6058400. Op vrijdag 16, zaterdag 17 en zondag 18 oktober: Wed-
strijdleider tel. 06-42155924 (Toine Aarts).  
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 

PARCOURS (altijd onder voorbehoud) 
 
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1taw2XvS1hbWv8Rd90tfbQurjN-y7L4fn&usp=sharing  
 

 

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1taw2XvS1hbWv8Rd90tfbQurjN-y7L4fn&usp=sharing

