Ravenstein, 10 mei 2019
Beste sportvisser,
Wie mag zich dit jaar de Karperkoning van Ravenstein noemen? Graag nodigen wij je hierbij uit
voor een nachtwedstrijd karpervissen op de Ravensteinse stadsgrachten van zaterdag 1 juni (20.00)
tot zondag 2 juni (11.00).
De loting zal op 25 mei plaatsvinden, zodat alle deelnemers hun gelote stek een week lang
kunnen aanvoeren.
NB: Wij verzoeken alle leden om tijdens de duur van de karperwedstrijd het wedstrijdparcours
wat langs de gehele Stadsgracht ligt, vrij te laten!
Voorwaarden:
• Inschrijving alleen mogelijk voor leden van HSV de Pollepel met een geldige vergunning
voor 2019 (hier kan op gecontroleerd worden). Wanneer je nog geen vergunning hebt kun je
terecht bij de Boerenbond te Ravenstein.
Inschrijfgeld van €10,-; contant te betalen op de dag van de wedstrijd.
• Alleen karpers en graskarpers tellen mee voor de wedstrijd.
• Er wordt gevist op lengte. De traditionele wisselbeker is voor diegene met de grootste totale
lengte van gevangen (gras)karpers.
• Vissen met maximaal 2 hengels per stek. (een stek is voor maximaal 1 vissend persoon)
• (voer)Boten verboden!
• Onder de 16 jaar alleen onder begeleiding van een volwassene.
• Neem je mobiele telefoon mee! Het is de bedoeling dat je na de vangst van een karper of
graskarper samen met je buurman een foto maakt van de lengte als geldig bewijs.
• Vis mag niet worden afgezakt maar mag wel even in een net worden bewaard om hulp van de
buurman in te schakelen.
• Onthaakmat verplicht.
• De deelnemers kunnen op de dag van de wedstrijd direct naar de gelote stek gaan. Dus niet
vooraf verzamelen.
• Houdt rekening met omwonende en natuur zodat dit niet de laatste georganiseerde wedstrijd
zal worden!
• Aanvang wedstrijd 20.00 uur (opbouwen vanaf 19.00 uur). Einde wedstrijd om 11.00 uur.
• Prijsuitreiking en lunch vanaf ± 12.00 uur in cafetaria de Maasstad.
• Maximaal aantal deelnemers: 15 personen. Uiterste inschrijfdatum = vrijdag 24 mei.
LET OP VOL=VOL!!
De loting voor de stekken vindt zaterdag 25 mei plaats om 19.00 uur op de Bleek. De
steknummers zullen direct daarna bekend gemaakt worden in een groepsapp. Zie de
bijlage voor een overzicht van de steknummers. Voer wel met beleid!
Opgeven voor deze wedstrijd is mogelijk per e-mail: informatie@hsvdepollepel.com of via
Parry Vermeulen: 0652584717

Vermeld bij opgave ook direct uw telefoonnummer, zodat wij zo snel mogelijk
een groepsapp kunnen aanmaken voor de deelnemers. Deze groepsapp wordt
gebruikt om u te infomeren voor, tijdens en na de wedstrijd.

