
 
 

HENGELSPORTVRIENDEN, 

 

Hierbij ontvangt u de uitnodiging voor het Langedijker Kampioenschap baarsvissen 2019. 

De wedstrijd wordt weer de 2
e
 zondag van Juli gevist, en dat is dit jaar 14 juli. 

 

Deze wedstrijd telt mee voor de “Baarsvisser van het jaar” en heeft een afwijkende 

puntentelling: baars tot 15 cm 1 punt; 15 tot 22cm 3 punten; boven 22cm 5 punten.  

Voor de grootste maatbaars is er een extra prijs. 

Let op; Voor de competitie “Baarsvisser van het jaar telt iedere baars 1 punt! 

Het reglement treft u aan ommezijde, of bij de entree. 

Telling van de baars vindt plaats na elk eindsignaal op de stek. Meenemen van vis naar de 

volgende stek is niet toegestaan- dus wacht even op de controleurs. 

 

Inschrijven kan tot en met donderdag 11 juli 20.00u bij Pieter Oostwouder, liefst per mail aan: 

p.oostwouder@quicknet.nl 

Eventueel telefonisch op 06-30163233 of schriftelijk naar;  

Anemonenstraat 40, 1723 WZ  Noord-Scharwoude 

Kosten €5,- p.p. Korpsen van 3 personen €5,-. Per vereniging kunnen meerdere korpsen 

worden ingeschreven. Inschrijfgeld voldoen bij afhalen van de steknummers. 

 

Verzamelen vanaf  7.00uur in café “de Schelvis” Koog 3 1722 EM  Zuid-Scharwoude. 

Vertrek naar het viswater is circa 8.00uur; aanvang wedstrijd is circa 8.30uur. 

De wedstrijd gaat over 5 stekken van 20 minuten. 

Begin en eindsignaal worden gegeven met een duidelijk hoornsignaal. 

 

Als aas zijn worm en witte maden toegestaan. 

Het visparcours is per auto bereikbaar, maar houd rekening met maximaal 100m lopen. 

Korpsleden worden over het hele parcours ingedeeld. 

 

Kampioen is de visser met het hoogste puntentotaal. 

Bij gelijke stand beslist het hoogste aantal baarzen- is ook dit gelijk dan beslist het hoogste 

aantal baarzen op 1 stek- geeft ook dit een gelijke stand, beslist het lot. 

Het korps met het hoogste puntentotaal wint de wisselbeker. 

Bij gelijke stand gelden dezelfde regels als bij de individuele telling. 

Er wordt in verschillende wateren gevist, dus er zal verplaatst moeten worden; 

Blijf achter elkaar rijden en haal niet in! 

 

Deelnemers aan de wedstrijd doen dit op eigen risico en zijn persoonlijk aansprakelijk voor 

hun handelingen. 

 

Wij wensen u een plezierige wedstrijd en een goede vangst! 

 

Groeten, 

 

Het bestuur van de Langedijker Sportvissers 


