
 

 
 

Vrijdag 18 september 2020 

 

07.30 – 10.00 uur: Grote VISWEDSTRIJD aan de Ringvaart (Buitenkaag-Oost) 
 
De huldiging wordt direct na de wedstrijd gehouden in restaurant “Op Eigen Wijze” te 
Sassenheim waar de Oranjevereniging de deelnemers een kopje koffie met appelpunt 
zal aanbieden. 
Deelname: Leden Oranjevereniging gratis; (geldig lidmaatschapskaart meenemen!)  
Niet-leden: € 4,--  
 
Technische leiding:  
Sikkens Hengelsport Vereniging 
Commissieleden: Johnny Spies en Paul Duineveld 
 

Wedstrijdreglement 2020: 
Loting vanaf 07:00 uur 

- De wedstrijd start na een begin signaal (toeter) om 07:30 uur. 
- De wedstrijd duurt 2,5 uur.  

Om 10:00 uur klinkt het eind signaal ( 2 x toeter). 
- Vanaf de loting mogen de hengelspullen klaargemaakt worden, 

peilen (Dobber) en proefworpen met een lege korf (Winkle Picker 
/ Feeder) zijn toegestaan. 

- Er mag pas gevoerd worden na het begin signaal van 07:30 uur. 
- Alle door het ministerie aangewezen aassoorten als beschreven 

in de VisPas zijn toegestaan. 
- Een ieder is zelf verantwoordelijk voor het in het bezit hebben 

van de juiste (Vis) vergunning(en) 
- De vis moet bewaard worden in een leefnet.  

(Stalen leefnetten niet toegestaan) 
- Na afloop van de wedstrijd wordt de vis gewogen. 
- Winnaar is diegene met het hoogste aantal grammen vis. 
- De hengelkeuze is vrij 
- Overige zaken worden ter plaatse beoordeeld en bepaald door de 

technische commissie in handen van de Sikkens Hengelsport 
Vereniging. 

 

  



 

 
 

Vrijdag 18 september 2020 

 

07.30 – 10.00 uur: Grote VISWEDSTRIJD aan de Ringvaart (Buitenkaag-Oost) 
 
De huldiging wordt direct na de wedstrijd gehouden in restaurant “Op Eigen Wijze” te 
Sassenheim waar de Oranjevereniging de deelnemers een kopje koffie met appelpunt 
zal aanbieden. Denk aan de anderhalve meter regel bij het plaatsnemen. 
Deelname: Leden Oranjevereniging gratis; (geldig lidmaatschapskaart meenemen!)  
Niet-leden: € 4,--  
 
Technische leiding:  
Sikkens Hengelsport Vereniging 
Commissieleden: Johnny Spies en Paul Duineveld 
 

Wedstrijdreglement 2020: 
Loting vanaf 07:00 uur 

- De wedstrijd start na een begin signaal (toeter) om 07:30 uur. 
- De wedstrijd duurt 2,5 uur.  

Om 10:00 uur klinkt het eind signaal ( 2 x toeter). 
- Vanaf de loting mogen de hengelspullen klaargemaakt worden, 

peilen (Dobber) en proefworpen met een lege korf (Winkle Picker 
/ Feeder) zijn toegestaan. 

- Er mag pas gevoerd worden na het begin signaal van 07:30 uur. 
- Alle door het ministerie aangewezen aassoorten als beschreven 

in de VisPas zijn toegestaan. 
- Een ieder is zelf verantwoordelijk voor het in het bezit hebben 

van de juiste (Vis) vergunning(en) 
- De vis moet bewaard worden in een leefnet. (Stalen leefnetten niet 

toegestaan) 
- Na afloop van de wedstrijd wordt de vis gewogen. 
- Winnaar is diegene met het hoogste aantal grammen vis. 
- De hengelkeuze is vrij 
- Overige zaken worden ter plaatse beoordeeld en bepaald door de 

technische commissie in handen van de Sikkens Hengelsport 
Vereniging. 

 


