
Jeugdcompetitie HSV de Arnoud 

Vanaf vrijdagavond 8 juni 2018 gaat de Jeugdcompetitie van de HSV 

de Arnoud weer van start! Alle jongens en meisjes in de 

leeftijdscatagorie van 8 t/m 22 jaar zijn hiervoor van harte 

uitgenodigd. In periode van juni t/m september zullen er op 

vrijdagavond, van 18:45 - 20:30 (in mei - juli tot 20:45), 6 wedstrijden 

worden gevist. 

Wat houdt zo’n wedstrijd nou precies in? 

Wat houdt zo’n wedstrijd nou precies in? Allereerst dient er ‘geloot’ (vanaf 18:15) te worden worden om te 

bepalen waar men precies plaats mag nemen aan de waterkant. Er wordt, door de visser, een nummertje 

uit de emmer getrokken, deze komt overeen met een nummer aan de waterkant. Op deze plaats kunnen 

de visspullen gereed worden gemaakt; hengels klaarmaken, lokvoer bereiden etc. Zodra de wedstrijd van 

start gaat (18:45) klinkt er een toeter. Vanaf dat moment mag er aas aan de haak, gevoerd worden en start 

het vissen. Voor en tijdens de wedstrijd zijn er verscheidene begeleiders van de Arnoud aanwezig om te 

assisteren waar nodig/gewenst. Alle tijdens de wedstrijd gevangen vissen dienen bewaard te worden in een 

leefnet. Zodra de westrijd is afgelopen klinkt er wederom een signaal, waarna direct gestopt dient te 

worden met vissen. Hierna zullen de begeleiders zo snel mogelijk langs komen om de gevangen vissen te 

meten en direct weer vrij te laten. Het gaat er dus uiteindelijk om, om zoveel mogelijk centimeters aan vis 

bij elkaar te vangen. 

De competitie is opgedeeld in twee leeftijdsgroepen, namelijk de A-groep >> 15 t/m 22 jaar en de B-groep 

>> 8 t/m 14 jaar. Na zes wedstrijden kan er worden bepaald wie de winnaars van de beide groepen zijn en 

wie er tot algeheel kampioen zal worden benoemd. Voor de eerste drie van de ranglijst per groep zijn er 

leuke prijzen te verdienen. Hiernaast zijn er (per groep) prijzen voor degene met de meeste gevangen 

vissen (stuks), de grootste gevangen vis (cm’s) en het beste dagresultaat (cm’s). Al deze prijzen zullen 

verdeeld worden na afloop van de competitie op de feestelijke prijsuitreiking. 

Opgeven voor de jeugdcompetitie kan tot 1 juni door een e-mail met je naam en geboortedatum te 

sturen naar hsvdearnoud@hotmail.com onder vermelding van ‘jeugdcompetitie’. Vooraanmelding is 

belangrijk aangezien de competitie allen doorgang kan vinden bij voldoende voorinschrijvingen. 

Programma Jeugdcompetitie 2018 HSV de Arnoud 

Datum Wedstrijd Vislocatie Loting Aanvang Eind 

14-apr Open jeugd kampioenschap Leidsevaart, Piet Gijs 13.00 14.00 16.00 

6-mei Junior-Senior koppel Leidsevaart, Lisse 13.00 14.00 16.00 

8-jun 1e comp wedstr. Leidsevaart, Piet Gijs 18.15 18.45 20.45 

22-jun 2e comp wedstr. Maandagse wetering, Katwijk 18.15 18.45 20.45 

29-jun 3e comp wedstr. Leidsevaart, Piet Gijs 18.15 18.45 20.45 

7-jul 4e comp wedstr,+knwh Leidsevaart, Piet Gijs       

24-aug 5e comp wedstr. Maandagse wetering, Katwijk 18.15 18.45 20.45 

7-sep 6e comp wedstr. Leidsevaart, Piet Gijs 18.15 18.45 20.30 

16-sep Bootjeswedstrijd t Veen       

 


