
 

Jeugd  Vis wedstrijden 
 
De jeugd afdeling van H.S.V. Ons Belang Zutphen organiseert een JEUGD VIS COMPETITIE. 

Er worden zeven wedstrijden gevist in de wateren van Zutphen. 

 

Deelname is voor de jeugd t/m 14 jaar. En 15 t/m 18 jaar( jongens en meisjes) 

Deelname is GRATIS 

 
Datum tijd viswater Aanwezig / 

loten 

adres 

Woe   8-juni 18:30 – 20:00 Schouwlaakse beek 18:00  Emmerikse weg ( 

kinderboerderij de schouw  

Woe 15 juni 18:30 – 20:00 Rondeel 18:00 Henriette polak laan 

Woe 22 juni 18:30 -  20:00 Schouwlaakse beek 18:00 Emmerikse weg ( 

kinderboerderij de schouw  

Woe 29 juni 18:30 – 20:00 Leesten Canyon ( skatebaan 18:00 Parkeerplaats de canyon 

Woe 24 aug 18:30 – 20:00 Schouwlaakse beek 18:00 Emmerikse weg  ( 

kinderboerderij de schouw  

Woe 31 aug 18:30 – 20:00 Warnsveld ( eilandje ) 18:00 Leestense dreef 

(parkeerplaats  de 

blikvanger 

Woe   7 sept 18:30 – 20:00 Schouwlaakse beek 18:00 Emmerikse weg ( 

kinderboerderij de schouw  

 
            Er mag alleen gevist worden met een vaste hengel met een dobber. 

 DE hengel mag NIET langer zijn dan 8,5 meter. 

 ER word gevist op lengte ( alle gevangen vis word gemeten en genoteerd ) 

 Er word gevist op punten per wedstrijd – Nr 1-1punt  nr 2 -2 punten  t/m nr 10 10 punten . diegene die na 

zeven wedstrijden de minste punten heeft is de winnaar van de competitie. DE slechtste wedstrijd vervalt. 

 Hulp mag tijdens het opbouwen. 

 Hulp tijdens de wedstrijden alleen door de wedstrijdleiding ( anders in overleg ) 

 Alle vis telt , behalve SNOEK – SNOEKBAARS en PALING. 

 Alle deelnemers krijgen LOKVOER en AAS ( maden en casters ) van de wedstrijdleiding. 

 Bij eventuele misverstanden beslist de wedstrijdleiding 

 

 Heb je nog geen hengel maar je wilt wel meedoen geef dit dan even aan als je je opgeeft dan zorgen  wij voor een 

hengel met tuigje  

 

Voor meer informatie of opgeven 

 

Jeroen Kanon – Jeugd begeleider 

06-21899562 

Kanon.jeroen@gmail.com 


