Mail deelnemers
Onderwerp: wedstrijdinformatie selectiewedstrijd dobberdragend heren 14-5-2022
Beste deelnemers selectiewedstrijd dobberdragend heren 14 mei 2022,
Dank voor de opgave voor de selectiewedstrijd dobberdragend heren 14 mei aanstaande. Hierbij
willen we je de informatie doen toekomen.
Loting en samenkomst voorafgaand aan de wedstrijd,
De loting wordt vooraf gedaan en uiterlijk om 8.30 uur digitaal en aan het parkoers kenbaar gemaakt.
Zodra de loting bekend is mag de deelnemer starten met opbouwen.
Verzamelen aan het water kan bij de locatie kruising, Kanaaldijk en Thijssengracht (zie bijgevoegd
kaartje) Voor de navigatie, Kanaaldijk 10, 8355 VH Giethoorn. Het is niet toegestaan om te
verzamelen aan de Heerendijk of ten zuiden van de Heerenbrug, dit om overlast voor de
campings/bewoners te voorkomen. Constateren de controleurs dat er verzameld wordt aan de
Heerendijk of om/nabij de huizen/campings, dan volgt diskwalificatie!
De loting is ook lokaal aanwezig bij de verzamellocatie.
Loting en parkoers
Het wedstrijdparkoers start aan de zuidkant vanaf het verzamelpunt. Gelieve de auto geheel in de
berm te parkeren aan de kanaalzijde.
Uitslag en prijzen,
Gelukkig mogen we weer samenkomen na de wedstrijd, na de wedstrijd komen we samen in de
otterskooi, Dwarsgracht 54, 8355 CW Giethoorn.
Nieuw dit jaar is een verhoging van het prijzengeld, al het inschrijfgeld gaat naar het prijzengeld, dit
moet echter wel persoonlijk afgehaald worden.
De uitslag zal tevens officieus gedeeld worden in de avond na de wedstrijd via de facebookpagina van
Sportvisserij Oost-Nederland. De officiële uitslag van de wedstrijd volgt in de week na de wedstrijd.
Dagindeling,
8.30 uur bekendmaking digitale loting
9.50 uur 1e signaal start voeren
10.00 uur tweede signaal start vissen, aanvang wedstrijd
14.00 uur derde signaal, einde vissen, einde wedstrijd
Alleen de vis die zich bij het derde signaal boven het water bevindt telt mee.
In de bijlage het wedstrijdreglement en de deelnemerslijsten. Uiteraard gaan wij er ook vanuit dat
deelnemers en begeleiders op de hoogte zijn van het reglement (zie bijlage).
Via dit schrijven hopen wij jullie vragen beantwoord te hebben, mochten er toch nog vragen zijn kan
altijd contact worden opgenomen via dit e-mailadres.
Zou je de deelnemerslijst willen controleren of je naam goed geschreven staat? Wanneer je
meerdere mensen opgegeven hebt willen we je vragen dit bericht met hen te delen.
Denk eraan, omdat we in de gesloten tijd zitten telt de winde, snoekbaars en de baars niet mee, ook
ondermaatse baars telt niet mee.
Wij wensen jullie een prettige wedstrijd en een goede vangst toe!

Mail teamcaptains
Onderwerp: wedstrijdinformatie selectiewedstrijd dobberdragend teams 14-5-2022
Beste teamcaptain selectiewedstrijd dobberdragend teams 14 mei 2022,
Dank voor de opgave van het team voor de selectiewedstrijd dobberdragend teams 14 mei
aanstaande. Hierbij willen we je de informatie doen toekomen voor jou als teamcaptain en willen we
je vragen dit te delen met de vissers.
Loting en samenkomst voorafgaand aan de wedstrijd,
De loting wordt vooraf gedaan en uiterlijk om 8.30 uur digitaal en aan het parkoers kenbaar gemaakt.
Zodra de loting bekend is mag de deelnemer starten met opbouwen.
Verzamelen aan het water kan bij de locatie kruising, Kanaaldijk en Thijssengracht (zie bijgevoegd
kaartje) Voor de navigatie, Kanaaldijk 10, 8355 VH Giethoorn. Het is niet toegestaan om te
verzamelen aan de Heerendijk of ten zuiden van de Heerenbrug, dit om overlast voor de
campings/bewoners te voorkomen. Constateren de controleurs dat er verzameld wordt aan de
Heerendijk of om/nabij de huizen/campings, dan volgt diskwalificatie!
De loting is ook lokaal aanwezig bij de verzamellocatie.
Loting en parkoers
Het wedstrijdparkoers start aan de zuidkant vanaf het verzamelpunt. Gelieve de auto geheel in de
berm te parkeren aan de kanaalzijde.
Uitslag en prijzen,
Gelukkig mogen we weer samenkomen na de wedstrijd, na de wedstrijd komen we samen in de
otterskooi, Dwarsgracht 54, 8355 CW Giethoorn.
Nieuw dit jaar is een verhoging van het prijzengeld, al het inschrijfgeld gaat naar het prijzengeld, dit
moet echter wel persoonlijk afgehaald worden.
De uitslag zal tevens officieus gedeeld worden in de avond na de wedstrijd via de facebookpagina van
Sportvisserij Oost-Nederland. De officiële uitslag van de wedstrijd volgt in de week na de wedstrijd.
Dagindeling,
8.30 uur bekendmaking digitale loting
9.50 uur 1e signaal start voeren
10.00 uur tweede signaal start vissen, aanvang wedstrijd
14.00 uur derde signaal, einde vissen, einde wedstrijd
Alleen de vis die zich bij het derde signaal boven het water bevindt telt mee.
In de bijlage het wedstrijdreglement en de deelnemerslijsten. Uiteraard gaan wij er ook vanuit dat
deelnemers en begeleiders op de hoogte zijn van het reglement (zie bijlage).
Via dit schrijven hopen wij jullie vragen beantwoord te hebben, mochten er toch nog vragen zijn kan
altijd contact worden opgenomen via dit e-mailadres.
Zou je de deelnemerslijst willen controleren of je naam/de namen goed geschreven staat?
Denk eraan, omdat we in de gesloten tijd zitten telt de winde, snoekbaars en de baars niet mee, ook
ondermaatse baars telt niet mee.
Wijzigingen in team uiterlijk vrijdag 17.00 uur doorgeven aan kars@sportvisserijoostnederland.nl
Wij wensen jullie een prettige wedstrijd en een goede vangst toe!

