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Seniorenwedstrijden 

Zat 20 maart  09.00-13.00  Vrije hengelwedstrijd aan de Maas op gewicht  

Zon 21 maart 08.30-12.30  Vaste hengelwedstrijd aan de Hedikhuizense Maas op gewicht en stuks 

Zat 27 maart  09.00-13.00   Vrije hengelwedstrijd aan het Drongelens kanaal op gewicht en stuks 

Zon 28 maart 08.00-12.00  Vrije hengelwedstrijd aan de Maas op gewicht 

Zat 3 april 09.00-14.00  Vrije hengelwedstrijd aan de Maas op gewicht 

Zon 4 april 08.00-12.00  Vaste hengelwedstrijd aan de Hedikhuizense Maas op gewicht en stuks 

Zat 10 april 09.00-13.00  Vrije hengelwedstrijd aan het Drongelens kanaal op gewicht en stuks 

Zon 11 april 08.00-12.00  Vrije hengelwedstrijd aan de Maas op gewicht 

Zat 17 april 11.00-15.00  Boxmeer tegen HSV Heusden vrije hengel wedstrijd aan de Maas bij Boxmeer op  

gewicht. LET OP:  vertrek om 08.00 naar Boxmeer 

Zon 18 april 08.00-12.00  Vrije hengelwedstrijd aan het Drongelens kanaal op gewicht 

Zat 24 april 09.00-13.00  Vrije hengelwedstrijd aan de Maas op gewicht  

Zon 25 april 08.00-13.00  Vrije hengelwedstrijd aan de Maas op gewicht 

Zat 1 mei 09.00-14.00  Vrije hengelwedstrijd aan de Maas op gewicht 

Zon 2 mei 08.00-12.00  Vaste hengelwedstrijd aan de Hedikhuizense Maas op gewicht en stuks 

Zat 8 mei 09.00-13.00  Vrije hengelwedstrijd aan het Drongelens kanaal op gewicht en stuks 

Zon 9 mei 08.00-12.00  Vrije hengelwedstrijd aan de Maas op gewicht 

Zat 15 mei 09.00-15.00  Vrije hengelwedstrijd aan de Maas op gewicht 

Zon 16 mei 08.00-12.00  Vaste hengelwedstrijd aan de Hedikhuizense Maas op gewicht en stuks 

Don 20 mei 18.45-21.15  Vaste hengelwedstrijd aan het  Drongelens kanaal op gewicht en stuks 

Zat 22 mei 09.00-13.00  Vrije hengelwedstrijd aan het Drongelens kanaal op gewicht en stuks 

Zon 23 mei 08.00-12.00  Vaste hengelwedstrijd aan de Hedikhuizense Maas op gewicht en stuks 

Zat 29 mei 09.00-13.00  Vrije hengelwedstrijd aan het Drongelens kanaal op gewicht en stuks 

Zon 30 mei 08.00-12.00  Vaste hengelwedstrijd aan De 3 Meren op gewicht en stuks 

Don 3 juni 18.45-21.15  Vaste hengelwedstrijd aan De 3 Meren op gewicht en stuks 

Zat 5 juni 09.00-13.00  Vrije hengelwedstrijd aan het Drongelens kanaal op gewicht en stuks 

Zon 6 juni 08.00-12.00  Vaste hengelwedstrijd aan de Hedikhuizense Maas op gewicht en stuks 

Zat 12 juni 09.00-13.00   Gescheiden koppelwedstrijd 

Vrije hengelwedstrijd aan het Drongelens kanaal op gewicht en stuks 

Zon 13 juni 08.00-12.00  Vaste hengelwedstrijd aan de Hedikhuizense Maas op gewicht en stuks 

Don 17 juni 18.45-21.15  Vaste hengelwedstrijd aan de De 3 Meren op gewicht en stuks 

   (inschrijven vóór dinsdag 15 juni) 

Zat 19 juni 09.00-13.00   Vrije hengelwedstrijd aan het Drongelens kanaal op gewicht en stuks 
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Zon 20 juni  08.00-12.00   Vaste hengelwedstrijd aan de Koningsvliet op gewicht en stuks 

Zat 26 juni 09.00-13.00   Vrije hengelwedstrijd aan het Drongelens kanaal op gewicht en stuks 

Zon 27 juni 08.00-12.00  Vaste hengelwedstrijd aan de Hedikhuizense Maas op gewicht en stuks 

Zat 3 juli  08.00-12.00  KONINGSVISSEN HSV HEUSDEN (GEEN INSCHRIJFGELD)  

Vrije hengelwedstrijd aan het Drongelens kanaal op gewicht en stuks  

Zon 4 juli 08.00-12.00  Vrije hengelwedstrijd aan de Dieze in Engelen op gewicht en stuks 

Zat 10 juli 09.00-13.00  Vrije hengelwedstrijd aan het Drongelens kanaal op gewicht en stuks 

Zon 11 juli 08.00-13.00   Vaste hengelwedstrijd aan de Hedikhuizense Maas op gewicht 

Zat 17 juli 09.00-13.00  Vrije hengelwedstrijd aan het Drongelens kanaal op gewicht en stuks 

Zon 18 juli 08.00-12.00  Vaste hengelwedstrijd aan de Hedikhuizense Maas op gewicht en stuks 

Zat 21 aug. 09.00-13.00   Vrije hengelwedstrijd aan het Drongelens kanaal op gewicht en stuks 

Zon 22 aug. 08.00-12.00  Koppelwedstrijd op 1 plaats (telt ook mee voor punten klassement) 

Vrije hengelwedstrijd aan de Maas op gewicht 

Zat 28 aug. 09.00-13.00   Vrije hengelwedstrijd aan het Drongelens kanaal op gewicht en stuks 

Zon 29 aug. 08.00-12.00  Vaste hengelwedstrijd aan de Hedikhuizense Maas op gewicht en stuks 

Zat 4 sept. 09.00-14.00  Vrije hengelwedstrijd aan de Maas op gewicht 

Zon 5 sept. 08.00-12.00  Vrije hengelwedstrijd aan de Maas op gewicht 

Zat 11 sept. 09.00-14.00  Vrije hengelwedstrijd aan de Maas op gewicht 

Zon 12 sept. 08.30-12.30  Vaste hengelwedstrijd aan de Hedikhuizense Maas op gewicht en stuks 

Zat 18 sept. 09.00-13.00  Vrije hengelwedstrijd aan de Maas op gewicht 

Zon 19 sept. 08.30-12.30  Vaste hengelwedstrijd aan de Hedikhuizense Maas op stuks 

Zat 25 sept. 09.00-13.00  Vrije hengelwedstrijd aan het Drongelens kanaal op gewicht en stuks 

Zon 26 sept. 08.30-12.30  Vrije hengelwedstrijd aan de Maas op gewicht 

Zat 2 oktober 9.00-13.00  Vrije hengelwedstrijd aan het Drongelens kanaal op gewicht en stuks 

Zon 3 oktober 8.30-12.30  Vrije hengelwedstrijd aan de Maas op gewicht 

Zat 9 oktober 9.00-13.00  Vrije hengelwedstrijd aan de Maas op gewicht 

Zon 10 oktober 8.30-12.30  Vrije hengelwedstrijd aan het Drongelens kanaal op gewicht en stuks 

 

Jeugdwedstrijden 

Woe 23 juni  18.30-20.00  JEUGDWEDSTRIJD (GEEN INSCHRIJFGELD) 

    Aan De 3 Meren in Vlijmen op gewicht en stuks. Leefnet of emmer verplicht. 

    LET OP: Om 18:00 uur de nummers afhalen bij de bushalte aan de Mommersteeg 

    Inschrijven vóór 22 juni 
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ALGEMENE INFORMATIE WEDSTRIJDEN  

 
Opgave 

Deelname aan de wedstrijden is alleen mogelijk voor vissers die lid zijn van onze vereniging. Opgeven kan bij de  
concourscommissie. Voor de zaterdag wedstrijden kunt u zich opgeven t/m de woensdag voor de  
wedstrijd. Voor de zondag wedstrijden kunt u zich opgeven t/m de donderdag voor de wedstrijd. Voor de donderdag  
wedstrijd kunt u zich opgeven t/m de maandag voor de wedstrijd (voor donderdag wedstrijden kunt u zich opgeven  
bij beide concourscommissies). 
 
U kunt bij de concourscommissie u zelf opgeven voor alle wedstrijden van het seizoen (donderdagen  
altijd nog extra inschrijven). Indien u een keer niet mee kan doen, dan zult u dit ook door moeten geven uiterlijk op  
de woensdag voor zaterdag wedstrijden en uiterlijk donderdag voor zondag wedstrijden. Bij geen of niet tijdige  
afmelding bent u wel het inschrijfgeld verschuldigd. Als u zich voor een wedstrijd hebt opgegeven en u bent om welke 
reden dan ook verhinderd, geeft u dit dan door. U voorkomt hiermee open plaatsen in de wedstrijd.  
 
Inschrijfgeld 

Voor alle wedstrijden (behalve koningsvissen en de jeugdwedstrijd) is het inschrijfgeld €5,00. Betaling van het inschrijfgeld 
dient u voor de loting contant te hebben voldaan bij de concourscommissie. 
 
Trekking steknummers 

Een uur voor aanvang van de wedstrijd aan de waterkant.  
 
Prijsuitreiking 

Zo spoedig mogelijk na de wedstrijd aan de waterkant (uitgezonderd koningsvissen). Prijzen dienen persoonlijk afgehaald 
te worden. Bij eventuele verhindering, dient u dit bij betaling van het inschrijfgeld te melden aan de concourscommissie. 
Dit word dan op de wedstrijdkaart genoteerd en ook eventueel wie de prijs meeneemt. Personen die niet bij de 
prijsuitreiking aanwezig zijn en wel prijs hebben, hebben geen recht op aanspraak van hun prijs. 
 
Wedstrijdleiding 

De concourscommissie heeft de leiding van de wedstrijd in handen. Om op te kunnen treden tegen onregelmatigheden 
moeten deze tijdens de wedstrijd worden gemeld aan de concourscommissie(eventueel telefonisch via mobiel nummer). 
Achteraf kunnen klachten niet in behandeling worden genomen. 
 
Sportvisser van het jaar 

Alle zaterdag en zondag wedstrijden tellen mee voor het punten klassement van sportvisser van het jaar (dus de 3 
donderdag avondwedstrijden en de jeugdwedstrijd niet). Er is 1 puntenklassement waarin dus alle zaterdag en zondag  
wedstrijden meetellen. De 26 beste uitslagen van alle wedstrijden bepalen wie sportvisser van het jaar word. Hoe meer  
wedstrijden iemand mee vist hoe meer slechte uitslagen hij mag laten vallen. Nummer 1 van de einduitslag krijgt 10 
punten, nummer 2 krijgt 9  enz. enz.. Je moet vis gevangen hebben om in aanmerking te komen voor punten. De visser 
die na de laatste wedstrijd het meeste punten heeft verdiend met de uitslagen van de 26 beste wedstrijden word 
sportvisser van het jaar. Wanneer er vissers een gelijk aantal punten hebben dan is het aantal gewonnen  
wedstrijden doorslaggevend. Is dit ook gelijk dan telt het aantal tweede plaatsen enz. enz.. Benoeming sportvisser van het 
jaar vindt plaats tijdens de jaarlijkse evaluatieavond wedstrijdvissen. 
 
Koningsvissen  

Er word 1 wedstrijd gevist op gewicht en stuks aan het Drongelens Kanaal met de vrije hengel. Prijsuitreiking vind plaats  
op de feestavond. Voor deze wedstrijd is geen inschrijfgeld verschuldigd. 
 
Wedstrijdwateren 

- Wedstrijden aan de Maas worden bij Jonker Fris gevist  
- Hedikhuizense Maas is beter bekend als Het Oude maasje  
- Drongelens Kanaal word gevist bij de Margrietbrug  
- 3 meren word gevist aan het meer bij de bushalte bij Brabant Plant  

 
Concourscommissie 

Voor de opgave van de donderdagwedstrijden en de jeugdwedstrijden kunt u terecht bij alle leden van de 
concourscommissie. Voor de overige wedstrijden geldt: 
 
Zaterdag wedstrijden:                           Zondag wedstrijden: 
 
René van Dommelen : 06-15589295         Jozef van der Wens : 06-54976622 
Robert de Gouw    :       06-11051113   Christiaan Klerks  : 06-25246548 
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