
Wedstrijdprogramma 2020 HSV STEENWIJK. 
Clubwedstrijden – vrije hengel keuze: 

1 14 april Beukerskanaal, tussen brug Giethoorn-Noord en Giethoorn. 

2 21 april Steenwijkerdiep - zuid, tussen huisnr. 1 en 4. 

3 28 april Beukerskanaal,tussen camping Montigny en brug Giethoorn-Noord. 

4 12   mei Beukerskanaal, tussen  camping Montigny en brug Giethoorn Noord. 

5 19 mei Ossenzijlskanaal, Hagenbroekweg. 

6 26 mei Beukerskanaal, tussen de Herenbrug en camping Montigny. 

7 2   juni Beukerskanaal, tussen de Herenbrug en het Steenwijkerdiep.  

8 9   juni Beukerskanaal, tussen  camping Montigny en brug Giethoorn Noord. 

9 16 juni Beukerskanaal, tussen de Herenbrug en camping Montigny. 

10 23 juni Steenwijkerdiep - zuid, tussen huisnr. 1 en 4. 

11 30 juni Beukerskanaal, tussen camping Montigny en brug Giethoorn-Noord. 

12 7   juli Ossenzijlskanaal, Hagenbroekweg. 

13 14 juli Beukerskanaal, tussen camping Montigny en brug Giethoorn-Noord. 

14 21 juli Beukerskanaal, tussen de Herenbrug en camping Montigny. 

15 28 juli Beukerskanaal, tussen de Herenbrug en het Steenwijkerdiep. 

 4   augustus Reserve wedstrijd bij afgelasting  
Beukerskanaal, tussen de Herenbrug en het Steenwijkerdiep. 

 
Loten om 18:00 uur bij de Herenbrug. 
Wedstrijd 1, 2, 3 en 15: van 18:45 – 21:00 uur. 
Wedstrijd 4 t/m 14       : van 18:45 – 21:30 uur. 
Wedstrijdleider: Martin Damhuis, tel.nr.: 06 23708033. 
 

50+ Wedstrijden – vrije hengel keuze: 

1 10 juni Beukerskanaal, tussen de Herenbrug en het Steenwijkerdiep. 

2 17 juni Beukerskanaal, tussen de Herenbrug en het Steenwijkerdiep. 

3 24 juni Beukerskanaal, tussen de Herenbrug en het Steenwijkerdiep. 

4 1   juli Reserve wedstrijd bij afgelasting. 
Beukerskanaal, tussen de Herenbrug en het Steenwijkerdiep. 

Loten om 13:15 uur t.h.v. de Leiweg. 

Wedstrijd van 14:00 – 16:30 uur. 

Wedstrijdleider: Jan Vink, tel.nr.: 0521 515074. 

 

Ouder/kindwedstrijd: 

1 11 juli Forellenvijvers de Woldstek te Ruinerwold. 

Verzamelen om 08.15 uur in de kantine van de Woldstek. Vissen van 09.00 – 11.00 uur. 

Opgeven t/m 4 juli bij het secretariaat:  hsvsteenwijk@hotmail.com of 06 14641340. 

 

Najaarswedstrijden – vrije hengel keuze: 

1 26 september  

2 10  oktober  

3 24 oktober  

4 14 november  

Loten om 08.15 uur op de locatie. 

Wedstrijd van 09.00 – 14.00 uur. 

Wedstrijdleider: Marten Damhuis, tel.nr.: 06 23708033. 

 

Federatieve clubcompetitie Rayon 3: ????? 

????? Inschrijven?????  

 

 

 

 

 

mailto:hsvsteenwijk@hotmail.com


Wedstrijdprogramma 2020 HSV STEENWIJK. 
Malle Dobber Cup – vaste stok wedstrijden: 

1 3   mei De locatie wordt op de donderdag voorafgaand aan de wedstrijd op onze  

2 31 mei website en facebook bekend gemaakt. 

3 28 juni Loten om 06:30 uur aan de waterkant en wij vissen zodra iedereen klaar is met  

4 26 juli opbouwen. De Wedstrijden duren 4 uren.  

5 23 augustus Het betreft een competitie met 1 afschrijver. 

Wedstrijdleider: Marc Hof, tel.nr.: 06 22053446. 
 
Winter Cup – vaste stok wedstrijden:                                                                                                                                                                                                                

1 13 december Loten: 08:30 uur. De locatie wordt op de donderdag voorafgaand aan de 

2 3    januari Loten: 08:30 uur. wedstrijd op onze website en facebook bekend gemaakt 

3 17 januari Loten: 08:30 uur.  

4 21 februari Loten: 07:30 uur.  

5 7   maart Loten: 07:30 uur.  

6 21 maart Loten: 07:30 uur.  

Wedstrijdleider: Marc Hof, tel.nr.: 06 22053446. 

 

Forelvissen: 

14 november Locatie: de Woldstek. Opgeven op de ledenvergadering van 6 november 2020. 

 

Reglement clubcompetitie HSV Steenwijk 2020.  
 

1    Alle deelnemers worden geacht van dit reglement op de hoogte te zijn.  

2    Deelname aan deze competitie is toegestaan voor leden van de HSV Steenwijk.  

3    Er wordt gevist op gewicht.  

4    Snoek, snoekbaars, en paling tellen niet mee. Vanaf de laatste zaterdag in mei telt baars, ook ondermaats mee.  

Voor winde, zeelt en rietvoorn geldt de wettelijke minimum maat. Winde 30 cm , zeelt  25 cm en rietvoorn 15 cm.  

5    Voeren en vissen met rode maden en kunstaas is niet toegestaan.  

6    De visstek wordt bepaald door loting. De loting is om 18.00 uur. Ben je iets later bel me dan even om 

telefonisch te loten.  

7    Wij proberen de stekken royaal uit elkaar te zetten, maar dat lukt niet altijd. Op je stek mag je maximaal 1 

meter links of rechts van het bordje plaatsnemen.  

8    Vis gevangen in het eindsignaal telt mee. Alle gevangen vis dient levend en in gezonde staat aangeboden te 

worden aan de weegploeg. Dode vis wegen we niet mee.  

9  Gevangen vis eerst onthaken en in je leefnet doen alvorens verder te vissen.  

10  Bij gevaarlijke weersomstandigheden kan de wedstrijd worden uitgesteld, onderbroken of gestopt worden. Bv. 

noodweer of onweer. Als dan 75 % van de wedstrijd is gevist geldt de wedstrijd. Als er minder dan 75 % is gevist 

vervalt de wedstrijd en wordt die gevist op een nader te bepalen datum. Als de wedstrijd wordt onderbroken voor 

onweer, dan alle hengels aan de kant. Ook de feeders.  

11 Laat de visstek weer schoon achter  en zet je auto goed in de berm zodat het verkeer er geen last van heeft. 

12  In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de wedstrijdleiding.  

 

Geef even  aan de desbetreffende wedstrijdleider door als je niet kunt.  Dit  i.v.m. het uitzetten van de stekken.  

Wij wensen iedereen een goede en sportieve viscompetitie toe.  


