
Mail deelneemsters 
Onderwerp: wedstrijdinformatie Federatief Kampioenschap dobbervissen Dames 18-6-2022 
 
Beste deelnemers Federatief Kampioenschap dobbervissen Dames 18 juni 2022, 
 
Dank voor de opgave voor dit federatief kampioenschap op 18 juni aanstaande. Hierbij willen we je 
de informatie doen toekomen. 
 
Loting en samenkomst voorafgaand aan de wedstrijd, 
De loting wordt vooraf gedaan aan het water, dit in tegenstelling tot het beschreven digitale loten in 
de reglementen. De Fysieke loting vindt plaatst op de aangegeven punt in de kaart (zie bijlage). De 
loting start om 8.15 uur. 
Zodra de loting bekend is mag de deelnemer starten met opbouwen. 
Verzamelen aan het water kan bij de locatie, Daarleseweg 48, 7683 RG Den Ham (zie bijgevoegd 
kaartje)  
 
Parkoers 
Het wedstrijdparkoers start aan de noordkant vanaf het verzamelpunt. (zie de bijgevoegde kaart) 
 
Uitslag en prijzen, 
Gelukkig mogen we weer samenkomen na de wedstrijd, na de wedstrijd komen we samen in het 
Café ’n Tip, ’n Tip 7, 7688 RR Daarle. Net zoals vorig jaar verzorgd de organisator een mooie 
prijzenpot waarbij al het inschrijfgeld naar het prijzengeld gaat! De prijzen moeten 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, 
8.15 uur fysieke 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. 
 
Ook dit jaar wordt er gevist wordt met zogenoemde ‘Blokkers’. Voor de kopstek en na de eindstek 
zullen extra vissers plaatsnemen.  
Deze vissers vissen volgens hetzelfde reglement geldend voor deze wedstrijd, maar vissen niet voor 
de einduitslag. Er wordt van deze ‘Blokkers’ gebruik gemaakt om ervoor te zorgen dat het voordeel 
van een kop dan wel eindstek vervalt. De ‘Blokkers’ vissen tegen elkaar en onderling wordt een losse 
einduitslag opgemaakt. 
 
In de bijlage het wedstrijdreglement en de deelnemerslijsten. Uiteraard gaan wij er ook vanuit dat 
deelneemsters 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, we zitten buiten de gesloten tijd dus baars telt mee! 
 
Wij wensen jullie een prettige wedstrijd en een goede vangst toe! 



 


