5 UURS KOPPELWEDSTRIJD

ZONDAG 3 OKTOBER
Ook dit jaar vissen we weer een koppelwedstrijd ten afsluiting van de zomer.

WEDSTRIJDWATER:

Noodhollands kanaal.
LANDSMEER.

HIERBIJ DE REGELS OM DEZE WEDSTRIJD TE MOGEN VISSEN:
Uiteraard moeten we ons houden aan de 1,5 meter afstand.
Daarom gaat het anders dan andere jaren.
Voor deelname: inschrijven verplicht aanmelden bij Piet ter Veen.
06-12995393 of per e-mail pcterveen@hetnet.nl
Deelname kan alleen als het inleggeld overmaakt wordt op
Bankrekening NL97 RABO 0346935105, tnv P.T.M. ter Veen.
INLEG : € 10.00 per persoon. ( € 20.00 per koppel )
Inschrijfgeld moet uiterlijk op 30 september binnen zijn,
Niet betaald is niet mee doen.
We moeten weten hoeveel deelnemers er zijn omdat we vooraf loten.
GEEN LOTING : de wijze mannen loten vooraf de plaatsnummers voor de vissers.
De avond voor de wedstrijd wordt per mail of WhatsApp je plaatsnummer bekend
gemaakt. ( + 19.00 uur )
Geef dan ook je e-mail gegevens door en of je WhatsApp heb.
( als je echt niks heb bel ik je nummer door.)
Deelnemers gaan rechtstreeks naar de visstek die vanaf 7:00 uur betreden mag
worden. ( kom dus niet eerder dan 7:00 uur )
Houd te allen tijde, 1,5 meter afstand tot elkaar.
Zitpositie koppels met gezichten naar elkaar toe”of “achter elkaar.
Rug aan rug is niet toegestaan.
AANVANG WEDSTRIJD: 8:00 uur tot 13:00 zonder pauze.
HENGELSOORT IS VRIJ.
Er wordt op gewicht gevist
BARBEEL, MEERVAL, SNOEK , SNOEKBAARS EN PALING TELLEN NIET MEE.
Gevist wordt er in één of twee vakken. ( aantal deelnemers bepaalt vakken.)
Per net max. 20 kg. Dus neem meerdere netten mee.
( met een kleine marche is het max gewicht wat gewogen word 22.5 kg. Per net )
Alles wat er meer aan kg. in je net zit telt niet mee.
Verder worden dezelfde reglementen toegepast als bij de competitie!
Het gebruik van de katapult en verse de vase is verboden.

WEGING ; de visser haalt zijn net uit het water en leegt deze op afstand in de tas.
De twee wegers nemen het wegen op een verantwoordelijke manier over, wegen de
vis en laten deze weer vrij.
Bij meerdere netten vraagt de weger om net twee, drie, enz. uit het water te halen
En dan weer afstand te nemen tot de wegers.
Als alles weer vrij gegeven wordt vindt de
prijsuitreiking in vorm van waardebonnen aan de waterkant plaats.
( houd wel 1,5 meter afstand tot elkaar.)
Mogen we niet samen komen, dan worden de prijzen in vorm van geld op je
bankrekening gestort.
De uitslag komt op de website te staan.
Neem je verantwoordelijkheid.
Voel je je niet lekker blijf dan thuis.
We kunnen alleen onder deze voorwaarde een wedstrijd houden.
Bij overtreding van dit reglement zal direct tot diskwalificatie overgegaan worden.
Deelname is geheel voor eigen risico
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Geef je op via email, WhatsApp of telefonisch.
Maak tevens bekend hoe je je plaats nummer wilt ontvangen.
Bij Piet ter Veen
Telefoonnummer 06-12995393
Email pcterveen@hetnet.nl
Maak het geld € 10,- P.P. ( € 20,-per koppel ) voor 30 september over op

Bankrekening NL97 RABO 0346935105, tnv P.T.M. ter Veen

( Niet betaald voor 30 september is ook niet mee doen. )

