
Hallo Jeugdvissers, 

Wij zijn van het jeugdbestuur bij elkaar gekomen voor de organisatie voor het komende vis seizoen 

2019. 

We hebben de datums geprikt en de visplekken alleen in de Waluwe uitgezet. 

Ook hebben wij geen rekening met de (wandel) avondvierdaagse, deze wordt dit jaar niet gelopen. 

Vele handjes maken licht werk daarom verwelkomen Hennie Bambacht bij de jeugdcommissie. 

Hennie van harte welkom!. 

De jeugdbegeleiders zijn straks voor iedereen herkenbaar zodat ze makkelijk aan te spreken aan de 

waterkant!. 

Bij het ter perse gaan van dit stukje kan ik jullie het volgende melden; 

 Inschrijven voor de wedstrijden kan bij Fishing & Outdoor Zaltbommel. 

 Inschrijven € 3,00 Individueel en € 6,00 per koppel 

 Maden en voer krijgen jullie van ons; 

 En we hebben een nieuwe punten telling* hieronder uitleg (deze krijg je ook bij de eerste 

wedstrijd)  

Wedstrijd punten indeling 2017 

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 2017. 

Vissen voor kinderen zonder ervaring 

Ook zij zijn van harte welkom er is genoeg begeleiding om de kinderen te helpen met het vangen van 

een visje. En als je geen hengeltje hebt kunnen wij je daar ook bij helpen. Je moet alleen wel lid 

worden bij HSV nieuw leven omdat je zonder vis vergunning niet mag vissen deze kosten zijn € 17,50.  

Sponsors 

Zonder sponsors zijn we nergens gelukkig zijn er altijd een paar vaste sponsors waar de 

jeugdcommissie op kan rekeningen en daar zijn wij heel erg blij mee. 

We hebben nog wat sponsors nodig dus mocht je een wedstrijd willen sponseren voor € 50,00 dan 

graag. (Info bij John). 

 

 

 



Wedstrijdschema 

  7 -mei  jeugdwedstrijd   (1)   koppel                       
14 -mei jeugdwedstrijd   (2)                                  
21 -mei jeugdwedstrijd   (3)                    
28 -mei jeugdwedstrijd   (4)                   
  4 -juni jeugdwedstrijd   (5)                    
11 -juni jeugdwedstrijd   (6)    koppel                
 8  -juni jeugdwedstrijd   (7)                   
  
 

Loten om 18:00uur in het clubhuis aan de Beersteeg Aanvang vissen 18:30 uur tot 20:00 

uur 

 

Tot aan de waterkant John, Martin, Wim en Hennie.  

 

 

  



 

 

 


