
  

 

Sportvisserij MidWest Nederland       

 organiseert in samenwerking met de wedstrijdcommissie 

  de selectiewedstrijden Open NK Heren 55-, NK Heren 55+ en NK Teams 

 

Datum:    Zondag 27 mei 2018 

Voor: VISpashouders van verenigingen regio Noord en regio West 

met deze leeftijden:  

Heren 55-:   ( minimaal 14 jaar en maximaal 53 jaar op 31 december 2017 ) 

Heren 55+:   ( minimaal 54 jaar op 31 december 2017 )                           

Teams:    Elk team bestaat uit 5 vissers van minimaal 15 jaar op 31 december 2017,    

                                       allen lid van dezelfde vereniging van Sportvisserij MidWest Nederland 
 

Inschrijfgeld:   12,50 euro per persoon en 25 euro per team graag vóór 20 mei storten op: 

                                        NL19 RABO 0165 8731 08 t.n.v. Sportvisserij MidWest Nederland. 

Verzamellocatie:   Café De Vriendschap, Kerklaan 18 te Akersloot, telnr. 0251-312866 

Zaal open:   06.30 uur                      

Opening/kaart uitreiken: 07.00 uur                                   

Vertrek naar viswater:  07.15 uur 
 

Wedstrijdwater:  Noord-Hollands Kanaal van Akersloot naar Alkmaar 

Duur van de wedstrijd:  4 uur 

Signalen:   07.30 uur Wedstrijdparcours open        
    08.50 uur 1e signaal: Begin zwaar voeren, niet vissen  
    09.00 uur 2e signaal: Eind zwaar voeren, begin vissen 
    13.00 uur 3e signaal: Einde wedstrijd 

Prijsuitreiking:   z.s.m. na einde wedstrijd in Café De Vriendschap 

Inschrijvingen:   Door verenigingen (dus niet individueel) per e-mail naar:                       
    wedstrijden@smwn.nl  

Inschrijftermijn:  Uiterlijk 20 mei 2018 

De inschrijfformulieren staan op de website van Sportvisserij MidWest Nederland 
http://www.sportvisserijmidwestnederland.nl/wedstrijden/ link: Wedstrijden Noord/West  
Deze formulieren moeten duidelijk worden ingevuld met: volledige NAW-gegevens, juiste geboortedatum 
en VISpasnummer. De wedstrijden worden gevist volgens de wedstrijdreglementen  
Open NK Dobbervissen Heren 55-, NK Heren 55+ en NK Teams van Sportvisserij Nederland, zie 
http://www.sportvisserijnederland.nl/wedstrijden/reglementen-en-richtlijnen.html  
Aal, snoek, snoekbaars en barbeel tellen niet mee. Het gebruik van vers de vase is sinds dit jaar wel 
toegestaan. Het gebruik van gekleurd voer & aas, kunstmatige aassoorten en katapult is niet toegestaan. 
Van het gehele daadwerkelijke deelnemersveld plaatst 25% (afgerond naar boven) per categorie zich voor 
het betreffende Open NK (mits vangst behaald). 

Voor verdere informatie over deze wedstrijd kunt u contact opnemen met:  
Sportvisserij MidWest Nederland, tel: 0251-318882 E-mail: wedstrijden@smwn.nl  
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