
 

 

organiseert zaterdag 23 september een koppelwedstrijd. 

 

Soort wedstrijd   : koppelwedstrijd. 
Aantal deelnemers  : maximaal 30 koppels (vol is vol). 
Inleggeld   : €30 per koppel. 
Prijzen    : voor de nummers 1 t/m 5 per vak en 1 prijs voor de Algemeen 

  Kampioen (inleggeld=prijzengeld) 
Aantal vakken   : 2 
Parcours   : Noord Willems kanaal tussen de sluizen. (De Punt richting sluis 3.) 
Ontvangst i.v.m. Loting  : MFA Betmersweg 2, 9494RB Yde. Zaal open vanaf 7.00 uur. 
Wedstrijdduur   : 9.00 uur tot 14.00 uur. 
Prijsuitreiking   : MFA Betmersweg 2, 9494RB Yde. 
 
Opgave uitsluitend telefonisch voor 18 september. 
Telefoonnummer: Richard Massink 0645314715 (graag na 17.00 uur). 
Inschrijfgeld kan worden overgemaakt t.n.v. Hengelvereniging Yde De Punt op nummer  
NL31 RABO 0366 5342 70 o.v.v. inschrijfnummer. 
Inschrijfgeld dient voor 18 september bijgeschreven te zijn op bovenstaande rekening anders vervalt 
het recht op deelname en krijgen mensen op de reservelijst voorrang. 
 

Wedstrijdreglement: 

 Hengelkeuze vrij. 
 Aas vrij m.u.v. vers de vase, gekleurde maden en kunstaas. 
 Alle vis telt m.u.v. snoek, snoekbaars en paling. 
 Voer vrij m.u.v. schadelijke kleurstoffen. 
 Maximaal 1 hengel per visser boven het water. 
 Vissen op gewicht. 
 Bij onweer wordt de wedstrijd d.m.v. een signaal tijdelijk onderbroken. (hengels + lijnen uit het water!!!!)  

volgend signaal is hervatten wedstrijd. 
 Deelname op eigen risico. 
 Vis stek schoon achter laten. 
 Prijzen dienen persoonlijk afgehaald te worden. 
 Alle bepalingen van de vergunninghouder op het water (meestal de bepalingen opgenomen in de Gezamenlijke 

Lijst van Viswateren) worden van toepassing verklaard in dit reglement.  
 De gevangen vis dient onbeschadigd in een leefnet te worden bewaard tot de weger zijn/ haar werkzaamheden 

heeft verricht.  
 De deelnemer zal tijdens het wegen assisteren, en de levende vis terugzetten in het water. 
 Waarin dit reglement niet voorziet beslist de organisatie. ( bestuur HSV Yde De Punt) 


