Roofvis
competitie
2020

Wil jij meedoen aan
DE roofviscompetitie
van Castricum?

Deze winter organiseert de HSV Castricum een roofviscompetitie voor leden. Inschrijven kan alleen
per koppel. Het koppel moet bestaan uit leden met de leeftijd van 15 jaar of ouder. Ben je jonger dan
15 jaar? Dan mag je alleen meedoen met een vis-maat van 18 jaar of ouder.
Tenminste 1 persoon van het koppel moet wonend zijn in Castricum. En minimaal 1 lid.
Zaterdagavond

31 oktober 2020

(van 17:30u tot 23:00u ) (Amsterdam, totale lengte)

Zondagochtend

22 november 2020

(van 08:00u tot 13:00u) (Totale lengte alle roofvis)

Zaterdagmiddag

12 december 2020

(van 12:00u tot 17:00u) (De grootste roofvis telt)

Inschrijving voor leden: GRATIS!
Inschrijven voor de competitie: voor 15 oktober. Inschrijven per wedstrijd kan op elk moment.
Inschrijven kan bij:

Arjan Vonk:

arjanvonk92@hotmail.com /0630419689

Klaas Lusthof

klaas@qchem.nl

06

/0655808732

Informatie
Er worden 3 wedstrijden georganiseerd waarvan één op zaterdagavond in Amsterdam. De overige 2
wedstrijden zullen op een zondagochtend en een zaterdagmiddag worden gevist op een water naar eigen
keuze in Noord-Holland. Inschrijven voor de competitie kan alleen als koppel. Elke wedstrijd zal je dus met
dezelfde vis-maat vissen. Het is niet toegestaan om gedurende de competitie van vis-maat te wisselen.
Het is niet verplicht om aan elke wedstrijd deel te nemen. Maar hoe meer wedstrijden hoe meer kans om
winnaar te worden van de competitie. Per wedstrijd kunnen er punten verdiend worden. Het koppel met
de minste punten na de laatste wedstrijd, wint.

De gevangen vis moet liggend gefotografeerd worden met de kop naar links (linkerflank naar voren) op de
meetlat. Je zal dus per koppel een camera of smartphone met camera functie mee moeten nemen. Er
mag alleen vanaf de kant gevist worden, het gebruik van een (belly)boot is niet toegestaan.
De minimale maten per soort die meetellen:
Snoek :

40 cm

Snoekbaars: 30 cm
Baars:

22 cm

Roofblei:

30 cm

Meerval:

geen minimum

Voor elke wedstrijd zal verzameld worden bij de Salamander op Wouterland. Na de wedstrijd sluiten we
hier ook af.

1. Zaterdagvond

31 oktober 2020

(van 17:30u tot 23:00u ) (Amsterdam, totale lengte)

2. Zondagochtend

22 november 2020

(van 08:00u tot 13:00u) (Totale lengte alle roofvis)

3. Zaterdagmiddag

12 december 2020

(van 12:00u tot 17:00u) (De grootste roofvis telt)

(met aansluitend Prijsuitreiking en avond eten)

Reglement volgt na inschrijving.

