
Wedstrijdinformatie selectie vijvervissen 16 juli 2022 Nolderwoud 

Beste deelnemer, 

Dank voor de opgave voor de selectie vijvervissen op 16 juli 2022 bij het Nolderwoud. 

Via deze email doen we je graag wat informatie over de wedstrijd toekomen. 

Aanstaande zaterdag, 16 juli 2022, zal de selectiewedstrijd vijvervissen plaatsvinden op het 

Nolderwoud. 

We verzamelen voor de loting en de prijsuitreiking op locatie, Vispark Nolderwoud, Hooiweg 2A, 

7921 XG Zuidwolde.  

Dagindeling 

8.15 uur inloop met koffie 

8.30 uur loting, fysiek op locatie 

9.50 uur plaats uw (minimaal 2) leefnetten in het water 

10.00 uur start vissen, eerste signaal, aanvang wedstrijd 

15.00 uur einde vissen, tweede signaal, einde wedstrijd 

16.00 uur ongeveer, prijsuitreiking 

Bij warm weer lassen wij altijd een pauze in om tussendoor te wegen. Als dit ingelast wordt, wordt 

dit voor de loting kenbaar gemaakt. Bij een pauze van een half uur, zal er dus een half uur langer 

gevist worden. Tijdens een eventuele pauze mag er niet gevoerd worden. Pauze zal worden 

aangeduid met hetzelfde signaal als start/eind wedstrijd. Vis die gehaakt is tijdens het signaal van de 

pauze mag nog gevangen worden en telt mee. 

Omdat de wedstrijd vol zit, mogen we 5 personen afvaardigen naar het NK, de top 5 plaatst zich dus 

voor de finale op 8 oktober 2022 in de Berenkuil. Iedere deelnemer ontvangt tevens een voucher om 

nog een dag te mogen vissen op het Nolderwoud. Daarnaast worden geldprijzen uitgekeerd, waarbij 

geldt inschrijfgeld is prijzengeld. 

Voorafgaand aan de wedstrijd is er voor de vissers koffie en na de wedstrijd (of in de pauze) is er 1 

consumptie op kosten van de organisatie. Deelnemers kunnen voorafgaand aan de wedstrijd 

eventueel een broodje bal bestellen, wel op eigen kosten. 

In de bijlage het wedstrijdreglement en de deelnemerslijst voor de wedstrijd. Let op katapult is bij de 

selectiewedstrijd niet toegestaan. Uiteraard gaan wij er ook vanuit dat deelnemers en begeleiders op 

de hoogte zijn van het reglement. 

Heeft u meerdere deelnemers opgegeven dan willen wij u vragen om dit bericht met hen te delen. 

Zou je de deelnemerslijst willen controleren of je naam goed geschreven staat? 

Wij wensen jullie een prettige wedstrijd en een goede vangst toe! 

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 of via 06 16691385 (contactpersoon 

wedstrijden Sportvisserij Oost-Nederland J. Veldhuizen) 


