
Wedstrijdprogramma HVZ. zomeravond competitie 2022. 

 

Dinsdag    10 mei. Knollendammer vaart.  19.00 u. tot 21.30 u. Verzamelen Spijkerboor. 

  Uitwijk N.H. kanaal. 

Dinsdag    17 mei. Nauernase vaart.     19.00 u. tot 21.30 u. Verzamelen ter plaatse. 

  Uitwijk Marker vaart. 

Dinsdag    24 mei.. Marker vaart   19.00 u. tot 21.30 u. Verzamelen ter plaatse. 

Uitwijk NH. Kanaal. 

Dinsdag   31 mei. Knollendammervaart.  19.00 u. tot 21.30 u. Verzamelen Spijkerboor. 

  Uitwijk N.H. kanaal. 

Dinsdag    7 juni.  N.H. Kanaal West Graftdijk.  19.00 u. tot 22.00 u. Verzamelen ter plaatse. 

Uitwijk Markervaart. 

Dinsdag    14 juni. N.H. Kanaal bij het Viaduct  19.00 u. tot 22.00 u. Verzamelen onder viaduct 

  Uitwijk N.H. kanaal Amst. Nrd. 

Dinsdag    21 juni N.H. kanaal Amst. Nrd.  19.00 u. tot 22.00 u. Verzamelen Buiktuin.  

         Uitwijk N.H. Kanaal Purmerland.       

Dinsdag    28 juni Noord Hollands kan. Spijkerboor. 19.00 u. tot 22.00 u. Verzamelen Spijkerboor. 

  Uitwijk N.H. kan. Jispersluis 

Dinsdag      5 juli  Markervaart     19.00 u. tot 22.00 u. Verzamelen ter plaatse. 

  Uitwijk Nauernase vaart. 

Dinsdag    12  juli  Nauernase vaart.       19.00 u. tot 22.00 u. Verzamelen bij Forbo. 

  Uitwijk Markervaart. 

Opgeven bij Cor Martens tel 0651147563 of ellyencor@outlook.com 

Verzamelen om 17.45.u. direct daarna loten. Mocht u verlaat zijn, even bellen en dan wordt er voor u geloot.  

Puntentelling:  
Hoogste gewicht, 1 punt, nummer 2 punten enz. en dit per vak. 
Bij 0 gram vangst aantal deelnemers grootste vak plus 1. 
Bij afwezigheid     aantal deelnemers grootste vak plus 2. 
10 wedstrijden, 2 afschrijvers : gewicht + punten aftrek.  
Er mag slecht met 1 hengel worden gevist, als men cupt dient er maar 1 hengel boven het water te zijn. 
Vis aan de haak die met het eindsignaal nog niet is binnengehaald telt mee. 
  
Verdeling vakken bij oneven aantal deelnemers: A vak het grootste 
Uitzetten van links naar rechts 1 tot en met laatste nummer.  
Bij aanvang (toeter) zwaar voeren (ballen) rest bijvoeren, knepen ter grote duivenei.  
De organisatie kan bij onweer de wedstrijd (tijdelijk) stil liggen, of besluiten de wedstrijd geheel af te lasten. Als 
er meer dan anderhalf uur is gevist, telt de wedstrijd en wordt er dus gewogen. 
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