H.S.V. “De Arnoud”
Noordwijkerhout

Wedstrijdreglement jeugd
Competitie 2017
1) Er wordt gevist in een “A” groep voor de jeugd van 15 t/m 22 jaar.
Er wordt gevist in een “B” groep voor de jeugd van 8 t/m 14 jaar.
Er wordt gestreefd naar gelijke groepen. 14 jaar is een overgangsjaar.
2) Er mag slechts gevist worden met 1 hengel tegelijk met 1 haak.
Meerdere hengels mogen wel klaarliggen.
-A groep: Hengelsoort is vrij, max. toegestane lengte vaste stok is 13 m.
-B groep: Alleen vaste stok met max. lengte van 9 meter is toegestaan.
3) Indien er gevist wordt met de vaste stok, mag men niet tegelijkertijd
met de feeder voeren. Vist men met de feeder dan mag er niet met
de vaste stok gecupt worden. (alleen van toepassing in de A groep)
4) Alle aassoorten voor witvis die wettelijk zijn toegestaan mogen gebruikt
worden. Met rode made en vers de vase mag niet worden gevist.
5) Er wordt gevist op witvis. Snoek, snoekbaars en paling tellen niet mee.
6) De gevangen vis wordt gemeten. Degene met de hoogste totale (netto)
lengte wordt de competitiekampioen, ongeacht in welke groep men vist!
7) Men dient voor het gelote nummer te vissen met een tolerantie van 1 m.
naar links en rechts. Indien de plek niet geschikt is om te vissen, meld
je dan bij de wedstrijdeiders voor een nieuw nummer.
8) Ouders mogen helpen bij het opbouwen en repareren van de visspullen.
Het jeugdlid moet echter zelf vissen. Ouders mogen de hengel niet
vasthouden als er aas aan de haak zit of een vis gehaakt is.
9) Als je een wedstrijd niet mee kan doen meld je dan af bij
Willem Eitens tel. 06-42115951 of via hsvdearnoud@hotmail.com.
10) Wanneer de weersomstandigheden niet veilig zijn is het mogelijk dat de
wedstrijdleider de wedstrijd staakt. De wedstrijd wordt niet ingehaald.
11) Laat de stek waar je hebt gevist schoon achter.
12) Verstoor de rust niet voor een ander.
13) Iedere visser dient in het bezit te zijn van een (jeugd)vispas. Neem deze
ook mee naar de waterkant om boetes bij controles te voorkomen.
14) Heb je problemen, meld je dan bij de wedstrijdleider.

15) Voor het algemeen klassement tellen de beste 8 wedstrijden,
zodat er de mogelijkheid is 2x afwezig te zijn zonder veel
gevolgen voor het eindklassement.
16) In de B groep is het mogelijk om een plek naast elkaar te loten,
door een zogenaamd dubbel lootje. Dit stelt de begeleider in staat
om 2 onervaren vissertjes tegelijk het vissen bij te brengen.
In de A groep is het niet mogelijk om dubbel te loten.
17) Iedere wedstrijd is er een dagprijs te winnen in de A en B groep.
Voor de dagprijs wordt iedere wedstrijd een ander thema gekozen,
welke bij de loting bekend gemaakt wordt. De dagprijs wordt bij de
eerst volgende wedstrijd uitgereikt bij de loting.
Datum
29 april
05 mei
12 mei
19 mei
09 juni
16 juni
23 juni
08 juli
18 aug.
25 aug.
01 sept.
10 sept.

Wedstrijd
Kampioen vd Bollenstreek
1ste Competitiewedstrijd
2de Competitiewedstrijd
3de Competitiewedstrijd
4de Competitiewedstrijd
5de Competitiewedstrijd
6de Competitiewedstrijd
7de Comp+NWHoutskamp.
8ste Competitiewedstrijd
9de Competitiewedstrijd
10de Competitiewedstrijd
Bootjesvissen

Locatie
Steigers Piet Gijs
Steigers Piet Gijs
Steigers Piet Gijs
Steigers Piet Gijs
Recreatiestrook Lisse
Steigers Piet Gijs
Recreatiestrook Lisse
Recreatiestrook Lisse
Steigers Piet Gijs
Recreatiestrook Lisse
Steigers Piet Gijs
't Veen

Competitie wedstrijd water: Leidse vaart
Competitie loting om 18:15 uur.
Competitie begin wedstrijd om 18:45 uur.

Einde wed.
20:30 uur
20:45 uur
20:45 uur
20:45 uur
20:45 uur
20:45 uur
20:45 uur
20:45 uur
20:30 uur

