
KANAALCOMPETITIE  H.S.V. ST. JAN 2021 
 
 
De wedstrijdcommissie van H.S.V. St. Jan organiseert voor haar leden en voor de leden van HSV De Snoek 
Susteren dit jaar 8 viswedstrijden in competitieverband. De beste 6 wedstrijdresultaten tellen mee voor het 
eindklassement. 
 
Het inschrijfgeld voor de 8 wedstrijden samen bedraagt € 10,--.  
 
De wedstrijden worden gehouden op de volgende data: 
 

Wedstrijd Datum Water  Tijdstip  

1 Zondag 18-04-2021  Julianakanaal  09.00 – 13.00 uur 

2 Zaterdag 29-05-2021 Julianakanaal  15.00 – 20.00 uur 

3 Zaterdag 19-06-2021 Julianakanaal 15.00 – 20.00 uur 

4 Zaterdag 26-06-2021 Julianakanaal 15.00 – 20.00 uur 

5 Zondag 04-07-2021 Julianakanaal 15.00 – 20.00 uur 

6 Zondag 01-08-2021 Julianakanaal 15.00 – 20.00 uur 

Inhaaldatum Zaterdag 07-08-2021 Julianakanaal 15.00 – 20.00 uur 

7 Zondag 05-09-2021 Julianakanaal 09.00 – 13.00 uur 

8 Zondag 03-10-2021 Julianakanaal  09.00 – 13.00 uur 

 
 
Reglement: 
1. Er wordt gevist op gewicht.  
2. Voor de wedstrijden is geen voerbeperking, echter zwaar bijvoeren is niet toegestaan. Wel is er een 

maximum verbonden aan de hoeveelheid maden/casters: maximaal 2 liter maden of casters, of een 
combinatie hiervan. 

3. Alleen vaste hengel, maximale hengellengte: 10 meter. 
4. Het gebruik van vere de vase is verboden. 
5. Zinken is verboden (de dobber moet het lood kunnen dragen en tijdens het vissen in het water zijn). 
6. Het gebruik van een meervoudige haak is verboden. 
7. Er mag slechts 1 (onder)lijn in het water zijn. 
8. De gevangen vis moet bewaard worden in een deugdelijk lang en ruim nylon leefnet. 
9. 1e signaal (5 minuten voor aanvang): voeren, 2e signaal: vissen, 3e signaal: einde wedstrijd. 
10. Men kan zich inschrijven voor wedstrijden tot 1½ uur voor aanvang van de wedstrijden. Na 1½ uur voor de 

wedstrijd worden geen inschrijvingen meer aangenomen. Dus kom op tijd! 
11. Bijeenkomst en loting vindt plaats 1½ uur voor aanvang van iedere wedstrijd naast de 

rotonde bij Michel Oprey & Beisterveld natuursteen te Echt. 
12. Het gebruik van gekleurde maden is verboden! 
13. Alle vis telt behalve snoek, snoekbaars, paling en zalmachtigen. 
 

 
 
 

Voor nadere inlichtingen: - R. Feller  tel.nr.: 0475 – 485956 / 06-38906755 
 
 
 
 

Tijd en plaats prijsuitreiking dienen nog nader bepaald te worden, onder voorbehoud op zaterdag 23 
oktober 2021 bij Kefee De Witte te Echt aanvang 20.00 uur. 
 
 
Veel succes! 
De wedstrijdcommissie 


