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Ons kenmerk : JK/02.075 Bilthoven, 29 februari 2012 
Onderwerp : Nederlands Kampioenschap Clubs 2012 

Contactpersoon: Jolanda Kok / Sjoerd Boomsma / Edith Snijders 
 
 
 
 

Geacht(e) bestuur en/of wedstrijdcommissie, 
 
 
Ook dit jaar zal weer een Nederlands Kampioenschap Clubs worden georganiseerd, en in navolging 
op vorig jaar al in mei, t.w. op zaterdag 12 mei a.s. Het is wederom de bedoeling dat de drie 
beste senior vissers en twee beste junior vissers van een hengelsportvereniging als team vissen 
tegen teams van andere hengelsportverenigingen om te bepalen welke vereniging zich Nederlands 

Kampioen Clubs 2012 mag noemen en met de titel naar huis gaat. 
 
De inzet van dit Nederlands Kampioenschap Clubs is om: 

 het aanbod aan aantrekkelijke officiële nationale wedstrijden te vergroten; 
 het wedstrijdvissen binnen en tussen de verenigingen een extra impuls te geven; 
 de opleiding en begeleiding van jeugdige wedstrijdvissers te stimuleren door junioren en 

senioren samen te laten vissen. 
 
Omdat uw hengelsportvereniging deel uitmaakt van Sportvisserij Nederland, heeft u het recht om 
één clubteam af te vaardigen naar dit Nederlands kampioenschap.  
Het NK Clubs is de uitzondering op de bepaling dat deelnemers slechts voor één vereniging aan 
wedstrijden van Sportvisserij Nederland (selecties en NK’s Zoet) mogen deelnemen. 
 

Het Nederlands Kampioenschap Clubs betreft één wedstrijd die wordt gehouden op zaterdag 12 
mei 2012 aan het kanaal door Voorne bij Hellevoetsluis. 
 
De wedstrijd zal vier uur duren van 10.30 tot 14.30 uur. Hierna volgt de weging en de 
prijsuitreiking. De hengeltechniek is vrij. Er wordt gevist in vijf vakken en van iedere vereniging zit 

één deelnemer in een vak (2 vakken junioren en 3 vakken senioren). Er wordt geklasseerd op 
gewicht per vak en de telling is per verenigingsteam.  

 
Uw vereniging kan één verenigingsteam inschrijven, bestaande uit uw drie beste senior 
wedstrijdvissers en uw twee beste junior wedstrijdvissers. Zowel bij de senioren als bij de junioren 
kunt u één reserve opgeven. De junioren dienen minimaal 10 jaar en maximaal 18 jaar te zijn op 
31 december 2011. Een andere teamsamenstelling is niet mogelijk. 
De kosten voor deelname zijn ongeacht leeftijd € 10,00 per persoon, ofwel € 50,00 per team. 

 
Het Nederlands Kampioenschap Clubs belooft een groots evenement te worden. Voor de tien beste 
verenigingen en hun wedstrijdvissers zijn er mooie prijzen te winnen. 
 
Voor dit Nederlands Kampioenschap kunnen zich in principe maximaal 30 hengelsport-
verenigingen inschrijven. Wanneer wij meer dan 30 inschrijvingen ontvangen, wordt gekeken 
naar de volgorde van binnenkomst van de inschrijving. 

  
 



 
Graag zien wij uw inschrijving zo spoedig mogelijk tegemoet (uiterlijk 14 april 2012). Gelijk na 
aanmelding ontvangt u een factuur (is tevens bevestiging van deelname) en z.s.m. na 14 april de 
benodigde informatie. Mocht u nog vragen hebben, dan horen wij deze graag. 
 
Wij stellen uw deelname zeer op prijs. 

 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 

 
 

 
Onno Terlouw 
Hoofd Afd. Communicatie en Educatie 
 
 

 
 
 
 
Bijlage: Aanmeldingsformulier Nederlands Kampioenschap Clubs 2012 
            Reglement NK Clubs 2012 
            Plattegrond NK Clubs 

 


