Hengelsportvereniging” De Snoekbaars”
Baarn-Soest
WEDSTRIJDPROGRAMMA
WINTERCOMPETITIE 2018/2019
Verzamelen om 07:15 uur op de parkeerplaats van het oude buurtstation te Baarn.
Vertrek aldaar om 07:30 uur.
Vanaf 09:00 uur mag men verkassen, geldt alleen voor kantwedstrijden.
Einde kantwedstrijden om 12:00 uur, bootwedstrijden om 12:30 uur.
Voor het vertrek uit Baarn wordt er geloot voor de visstek.
Bij aankomst aan het viswater verzamelen op een van tevoren bekend gemaakt centraal punt.
Als iedereen aanwezig is, kan men in de volgorde van het gelote nummer naar de visstek van keuze
vertrekken.
De afstanden tussen de resp. visstekken mag niet minder dan ongeveer 15 meter bedragen.
Er wordt gevist op witvis; alleen maatse vis telt (15 cm).
De lengte van de hengel mag max. 9,5 meter bedragen.
Bij degene die ondermaatse vis ter meting aanbiedt, wordt € 0,20 cent in rekening gebracht per
ondermaatse gevangen vis.
De puntentelling is zoals die vermeld staat in het wedstrijdreglement van de zomercompetitie.
Van de 10 wedstrijden moet men er twee laten vallen.
Het inschrijfgeld bedraagt € 40,00 per persoon, drie bootwedstrijden zijn hierbij inbegrepen.
De eindprijsuitreiking is op laatste competitie wedstrijd (in eerste instantie 23 februari 2019)
Indien men een wedstrijd niet aanwezig kan zijn, dient men dit voor vrijdag 19:00 uur kenbaar te maken
bij een van de wedstrijdcommissieleden.
Indien men verzuimt dit te doen, zullen er na aftrek van de genoemde 2 wedstrijden per keer 10 extra
strafpunten worden bijgeteld.
Bij een botenwedstrijd is het verzamelen om 07:00 uur bij de Scheendijk.
WEDSTRIJDDATA:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
10:

13-10-2018
27-10-2018
03-11-2018
17-11-2018* Scheendijk
24-11-2018
15-12-2018
12-01-2019* Scheendijk
26-01-2019
09-02-2019
23-02-2019* Scheendijk

RESERVEDATA: Wateren waarin gevist wordt: Mag men
2 dagen van tevoren niet in vissen
02-03-2019
Eem Amersfoort
16-03-2019
De Vecht
Haven Huizen
Naardervaart
Oliebollenwedstrijd:
Scheendijk
29-12-2018* Scheendijk

Wijzigingen in het programma zijn door de wedstrijdcommissie voorbehouden.
Wanneer er zich omstandigheden voordoen waarin het wedstrijdreglement niet voorziet, beslist de
wedstrijdcommissie.
Voor opgave of informatie kunt u terecht bij de wedstrijdcommissie:
Gert v Drie
06-54982321
Melis v Twillert
06-51922288 Peter v Wegen 06-21899398
John Hibbel
06-55373199
Maarten v Loenen 06-41950967

