
Wedstrijdprogramma H.S.V. de Waalkanters 2017 
 

   Onderlinge put 3  (Metropole put)  
   1. Dinsdag  16  mei    
   2. Dinsdag  23  mei    
   3. Dinsdag    30  mei    
   4. Dinsdag            6  juni    
   5. Dinsdag     13  juni     
   6. Dinsdag       20  juni    
   7. Dinsdag       27  juni    
   8. Dinsdag       4  juli     

   Reglement onderlinge putwedstrijden 

   1.   Vissen in competitieverband in put 3, van 19:00 tot 21:30 uur.  
   2.   Stekloting vanaf 17:45 tot 18:15 uur. Gevist wordt in vakken A-B-C-D die elke wedstrijd wisselen. 
   3.   Het inschrijfgeld bedraagt  €  2,-  per wedstrijd. Dit mag voor 8 wedstrijden ineens voldaan worden. 
   4.   Met verse vase en gekleurde maden verboden te vissen en te voeren. 
   5.   Voer maximaal 1,5 liter nat aangemaakt. Hier wordt op gecontroleerd. Löss, leem of andere 
         verzwarende middelen worden als voer meegerekend.  
   6.   Werp geen overgebleven voerresten, papier of ander afval in of langs het water.    
   7.   Bij het 1e wedstrijdsignaal om 18:30 u. voeren, bij 2e signaal, vissen en bij 3e signaal einde wedstrijd. 
   8.   Er wordt gevist op gewicht, snoek, snoekbaars en paling tellen niet mee. 
   9.   Vissen met een hengel van 11 meter, hengel plus lijn 16 meter. Vrije hengel (feeder of   
         werphengel) met een maximale lijnlengte van 20 meter is toegestaan. Vissen zonder weerhaak of   
         plat geknepen. Gevlochten lijn niet toegestaan. Leefnet en schepnet moeten fijnmazig zijn. 
 10.   De prijzen van de onderlinge putwedstrijden moeten persoonlijk afgehaald worden.  
         Bij niet afmelden of aanwezig zijn gaat de prijs naar de volgende persoon op de ranglijst. 
 11.  Om voor de Konings titel in aanmerking te komen moet men de onderlinge put- en vrije hengel   
         wedstrijden vissen.  
 
Thea van den Hurk bokaal in put 3 
Zaterdag 20 mei van 9:00 tot 12:00 uur. Inschrijfgeld € 5,00. 
 
Theo- Peter beker in put 3     (wordt voortaan Bestuur van Verdienste Bokaal genoemd) 
Zaterdag 15 juli van 9:00 tot 12:00 uur. Inschrijfgeld € 5,00. 

Bestuursvissen in put 3   zondag 2  juli van 9:00 tot 13:00 uur. Organisatie Druten. 

 

50 plus wedstrijd in put 3   zaterdag  8 juli van 14:00 tot 16:00 uur. 

 

Gemeente Beker wedstrijden  (Nieuw) 

13 mei Puiflijk en 9 september Druten. Vissen van 9:00 – 13:00 uur 
 
Er mag voor zonsopkomst en na zonsondergang niet gevist worden in de Metropole put. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Vrije hengel wedstrijden in put 3    (i.p.v. de maaswedstrijden) 
1 – zaterdag        3 juni.    ,, 
2 – zaterdag      17 juni.    ,,    
3 – zaterdag        2 sept.   ,,  
4 – zaterdag      16 sept.   ,, 
5 – zaterdag      30 sept 
 
Reglement: 
Als van de Maaswedstrijden, alleen maar één wedstrijd aftrekbaar. Klassementpunten per wedstrijd. De 
wedstrijden worden aan de lange- en de zuid kant van de put gevist van 8:00 tot 12:00 uur. De 
hengelkeuze is vrij maar met een maximale lijnlengte van 20 meter. Stekloting één uur voor de wedstrijd, 
inschrijfgeld € 3,- per wedstrijd. Dag prijzen 1 op 3. Verder is voor alles het algemeen reglement 2017 van 
toepassing.   

 


