
 Programma voor de jeugd            
 
 Zaterdag 11 mei Informatiemiddag voor de jeugd 13.30 tot 
       16.00 uur in Pampus en het park..  
 
 Zondag 26 mei Voorjaarswedstrijd van 10.00 tot 12.00 uur.  
       Verzamelen om 9.00 uur in Pampus. 
 
 Zaterdag 22 juni Grootslagcup jeugd, 14.00 tot 16.00 uur 
       organisatie “De Vrolijke visser/Het Grootslag”. 
       Verzamelen om 13.00 uur in Pampus. 
 
 Zondag   7 juli Jeugdkampioenschap van Stede Broec van 
       10.00 tot 12.00 uur. 
       Verzamelen om 9.00 uur in Pampus. 
 
 Zondag   8 sept. Vader/moeder/opa/oma-meevisdag  
       van 10.00 tot 12.00 uur. 
       Samen met pa, ma, opa of oma een wedstrijdje 
       vissen met natuurlijk weer leuke prijzen. 
       Verzamelen in Pampus om 9.00 uur. 
  
 Zoals jullie in hierboven kunnen zien gaan we ook deze zomer geen 

competitie organiseren, maar wat leuke wedstrijdjes . 
We hopen dat er meer kinderen mee gaan doen met het jeugdvissen. 

 Er wordt gevist in 2 groepen: 8 t/m12 jaar en 13 t/m 17 jaar. 
 
 ******************************************************** 

 Jeugdselectie- en federatiewedstrijden e.d. 

 Zaterdag    25  mei Nationale Hengeldag 

 Zaterdag    22  juni Selectiewedstrijd junioren, regio Noord/West 

 Zaterdag    13  juli.  Federatie jeugd baars/witwedstr., regio Noord 

 Zaterdag    15  sept. N.K. jeugd witvis in het N.H.-kanaal 
 

Over de selectie- en andere federatieve jeugdwedstrijden wordt de 

jeugd ingelicht middels ons clubblad of door de jeugdcommissie. 

Voor nadere inlichtingen over de wedstrijden kan men terecht bij:  

Rens de Boer: 0228 – 517412. 
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******************************************************** 
 
Wedstrijdreglement (de voornaamste bepalingen) 
 
1. De deelnemers aan een wedstrijd dienen tijdig aanwezig te zijn op de 

verzamelplaats, meestal het clubhuis. (zie programma) 
        
2. De steknummers worden bij loting bepaald. 
 
3. Voeren toegestaan.  

Het gebruik van verse de vase, gekleurd aas en gekleurd voer is 
verboden. 

 
4. Bij witwedstrijden is een groot leefnet verplicht. 

Bij de jeugd tot 13 jaar is een grote emmer toegestaan en bij 
baarswedstrijden is een emmer of aker verplicht. 

 
5. Snoek, paling, beschermde en dode vis tellen niet mee. 
 
6. Er wordt gevist met één hengel, voorzien van één enkele haak. 
 
7. De winnaar van een competitiewedstrijd krijgt 1 punt, nr. 2 krijgt  
 2 punten, nr. 3 krijgt 3 punten, enz.  
 Deze wedstrijdpunten tellen voor de eindstand in de competitie. 
 
8. Bij de baarscompetitie telt de baars voor 3 en andere vis voor 1 punt. 

Bij de jeugd tot 13 jaar telt de vis onder de 15 cm voor 10 punten en 
voor vis van 15 cm en groter tellen de centimeters in punten. 

 Bij de jeugd van 13 t/m 17 jaar telt het gewicht. 
 
9. Jeugdleden die geheel zelfstandig kunnen vissen mogen meedoen 

aan de wedstrijden van de senioren en dames en aan de federatieve 
selectie- en jeugdwedstrijden.  

 
 Algemene Ledenvergadering op 8 april. Aanvang: 20.00 uur. 
 
 Kienavond op vrijdag 10 mei. Zie ook de diverse weekbladen. 

 



Programma voor dames en senioren   
 

Zaterdag   4  mei Witwedstrijd op gewicht , 9.00 - 12.00 uur 

    verzamelen in Pampus om 8.00 uur 
 
Zondag 19  mei Witwedstrijd op gewicht met Klokkeweel. 

    Na afloop prijsuitreiking in Pampus. 
 
Zondag   2  juni A. v.d. Pal-trofee op stuks, 10.00-12.00 uuur 

    verzamelen om 9.15 uur in Pampus 
 
Zaterdag 15  juni Witwedstrijd op gewicht, 9.00 tot 12.00 uur 

    verzamelen in Pampus om 8 uur. 
 
Zondag 30  juni Grootslagcup op gewicht van 8.00 tot 12.00 uur 

     organisatie “De Vrolijke Visser/Het Grootslag”. 

     Verzamelen om 7.00 uur in Pampus. 
 
Zondag 14  juli 50+wedstrijd, visdag met in de pauze belegde 

     broodjes e.d., verzamelen om 8.00 uur in Pampus 
 
Zondag 25 aug. P.Z.-bekerwedstrijd 8.00-12.00 u. 

     verzamelen om 7.00 uur bij de IJsbaan 
 
Zondag   1 sept. Wit/baarswedstrijd, 10.00 - 12.00 uur 

     verzamelen in Pampus om 9.15 uur 
 
Zaterdag 14 sept. Baarsdag in de polder met snerteten, tevens   

     Eeltje Swagerman-trofee, 8.00 uur in Pampus. 
 
Zondag 22 sept. Grootslagcup baars, organisatie “Klokkeweel”. 

     Prijsuitreiking na afloop in Pampus. 
 
Zondag 13 okt. Witwedstrijd op gewicht, 10.00 - 12.00 uur 

     verzamelen in Pampus om 9.15 uur 
 
******************************************************** 

Jeugdleden die alles zelf goed kunnen mogen ook aan de bovenstaande 

wedstrijden meedoen. Voor nadere inlichtingen: 0228-517075. 
 
********************************************************* 

 

LET OP !!!      
 
Met HSV “Klokkeweel” is afgesproken dat de leden van de beide 
verenigingen kunnen deelnemen aan elkanders wedstrijden. 
Kijk op de website van beide verenigingen. 
 
********************************************** 

Selectie- en federatiewedstrijden 
 
Zaterdag 18 mei Federatiewedstrijd wit (feederselectie)  
Zaterdag   6 juli N.K.-wit, dobbervissen individueel 
Zondag 15 sept. Federatiewedstrijd baars, tevens selectie N.K. 
Zaterdag   5 okt. NK-baars. 
 
******************************************************* 

Buitenwedstrijden 
 
Zaterdag  20 april      Kamp. v. Drechterland, “Klokkeweel” 
Zaterdag  26  okt.      Baars/snertwedstrijd, "Klokkeweel" 
 
Van de overige vrije wedstrijden binnen de federatie is er een lijst te 
verkrijgen bij de wedstrijdcommissaris. 
 
******************************************************* 
Baarscompetitie   
 
Woensdag 5, 12, 19 en 26 juni, 3, 10 en 17 juli. 
Zondag  29 september, 6 en 20 oktober.  
De baarswedstrijden zijn op woensdag van 19.15 tot 21.15 uur en op 
zondag van 10.00 tot 12.00 uur. 
Er worden in principe steeds 4 stekken van 25 minuten gevist.  
Elke baars telt voor 3 punten, andere vis voor 1 punt. 
 
Deelnemers aan de baarswedstrijden dienen een half uur vóór aanvang 
aanwezig te zijn in ons clubhuis "Pampus" aan de Kolk. 
Van de 10 vastgestelde wedstrijden tellen de beste 6 resultaten voor de 
eindstand in de competitie. 
********************************************************* 

Ledenvergadering op 8 april in Pampus. 
Aanvang: 20.00 uur. Zie ook onze website. 
 
Kienavond op vrijdag 10 mei. Zie de website. 


