
Jeugdvissen 2018 

Beste jeugdvissers! 

De datum voor het jeugdvissen 2018 zijn bekend!                  Zet ze vast in je agenda! 

1. Dinsdag    8 mei   

2. Dinsdag 15 mei Koppel 

3. Dinsdag 29 mei 

4. Dinsdag   5 juni 

5. Dinsdag 12 juni Koppel 

6. Dinsdag 19 juni 

7. Dinsdag  26 juni 

 

* Forellen in Ommeren zaterdagochtend 30 juni  (tijd wordt nog 

doogegeven) 

 

Waar:  Singel in de  Waluwe te Zaltbommel. 

Tijd: Loten 18.00 uur aan de waterkant start wedstrijd 18:30 uur tot 20:00 uur. 

Voer: wordt door de club verzorgt! 

Inschrijven: Fishing & Outdoor Zaltbommel open op  dinsdag tot donderdag van 

18:00 uur tot 20:00 uur, vrijdag 18:00 uur tot 21:00 uur en zaterdag van 09:00 uur 

tot 13:00 uur 

€ 3,50 individueel en € 6,50 per koppel 

Elk deelnemer heeft altijd prijs! 

 

Wil je ook mee doen? Maar je weet niet hoe of je hebt geen hengeltje neem 

dan even contact met ons  (Je moet alleen wel lid worden bij HSV Nieuw leven omdat je 

zonder vis vergunning niet mag vissen deze kosten zijn € 14,50).  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 Vissen met het voer wat door de jeugdcommissie wordt uitgedeeld 

 Ouders/verzorgers mogen niet mee helpen 

Wedstrijd punten indeling 2018 

De winnaar van een wedstrijd krijgt 1 punt, nummer twee van de wedstrijd krijgt 2 punten. Nummer 

3 krijgt 3 punten en dat ga zo door tot nummer 15 die dan 15 punten krijgt. 

Een ieder die erna kom van 16 tot ….. krijgen ook allemaal 15 punten. 

Aan het einde van de jeugd competitie wordt voor iedereen de slechte wedstrijd die ze gevist 

hebben automatisch geschrapt. 

De winnaar is dan degene met de minst aantal punten die is dan de Visser van het jaar 2018. 

Zonder sponsoren zijn we nergens dus wil je een wedstrijd sponseren laat het ons 

dan even weten het zonder kunnen we helaas niet bestaan en zijn alle  donaties 

welkom!! (info bij John) 

De jeugdcommissie 

John, Martin,Anton, Wim, Michel en Hennie 


