
 
 

Evert Bel Concours en Senioren 64+ wedstrijden 2021 
 
Uitgaande dat er dit jaar geen vervelende dingen gaan 

gebeuren ivm nasleep met het Corona virus  
 
Alle senioren vanaf 64 jaar kunnen ook dit jaar weer mee doen aan onze 
wedstrijden. 
 

1) Allereerst om de:   Evert Bel Trofee 
 
Deze wedstrijden zijn op: 24 juni 2021  loten om 8.30 uur !!!!!   
     08 juli 2021    idem   
     22 juli 2021    idem 
     05 aug 2021  idem 
     19 aug 2021  idem 
    

De wedstrijden vissen we langs het Parkeiland van 9 uur tot 11.30 uur.  
 
De loting is ter hoogte van de Graaf Ottostraat  
 
Op 19 augustus 2021 gaan we na afloop van de wedstrijd naar ons 
clubhuis aan de Beersteeg en volgt de prijsuitreiking.  
Welkom vanaf 13.00 uur. 
 

Inschrijfgeld is € 10,00 voor de bovengenoemde  “Evert 
Bel” wedstrijden en contant te voldoen bij de eerste 
wedstrijd. Bij latere instap is ook het totale inleggeld 
vereist. Als er een wedstrijd is of word afgelast, om wat 
voor reden dan ook, word deze niet gevist op een andere     
datum.      
                                                                                                                                                                

                          



   
 

2)   Senioren Plus Concours 
 
Deze wedstrijd wordt gevist op zaterdag 10 juli 2021 
 
De loting is om 8.30 uur en we vissen van 9.00 uur tot 11.30 uur. 
 
Deze loting is ook ter hoogte van de Graaf Ottostraat 
 
 

Na afloop misschien even naar huis en dan is er de prijsuitreiking in ons 
clubgebouw aan de Beersteeg. 
 
Iedereen die mee gevist heeft, is (eventueel samen met partner) uiterlijk 
om 13.00 uur welkom voor de lunch. 
 
Voor informatie: A.P. Guijt tel. 06-43595768 
 

Voor alle te vissen wedstrijden is een visvergunning vereist 
van “HSV Nieuw Leven te Zaltbommel” 
 
 
P.S. Ook voor ons vissers geldt dat we ons moeten houden aan “de Algemene 

bepalingen welke in de Lijst van Viswateren 2019” staan en de minimale 

wettelijke maten volgens de visserijwet. 

 

Zoals:  

 

a) Het is verboden te vissen, te voeren en in het bezit te zijn van 
rode maden. 

b) Er moet een goedgekeurd leefnet aanwezig zijn met aan de 

bovenzijde een opening van minimaal 50 cm en met een 

lengte van minimaal 2 meter. 

c) Alle vis die in het leefnet aanwezig is wordt gewogen. We 

hanteren hierbij de volgende puntentelling. 1e 10 punten, 2e 9 
punten enz.  

De 10e krijgt 1 punt en daaronder worden er nullen geschreven.  
 

Ook is het prettig als alle vissers tijdig bij de loting aanwezig zijn. 

 

Het 64+ team 

 

 


