
Informatie en Richtlijnen Federatieve Selectiewedstrijd Streetfishing 
zondag 11 september 2022 
 
 
Parcours: 
 

 
De blauwe lijnen geven aan binnen welk gebied er gevist mag worden. Dat is 
begrensd door de zogenaamde N- wegen.  
 
In de oranje gekleurde vlakken mag niet gevist worden; dat zijn de begraafplaats 
Selwerderhof, de vijver bij het UMCG ziekenhuis, de vijvers in het 
Noorderplantsoen en een vijver bij de Kluiverboom, aan de rand van het parcours bij 
de afslag Leeuwenborg. We vissen met 15 koppels. (stand van zaken 01-09-2022) 
 
Verzamellocatie en prijsuitreiking 
 
Vanaf 09.00 staat de organisatie bij de Westerhaven in Groningen, bij de 
Mediamarkt, bereikbaar via parkeerplaats Q-Park Westerhaven 17, 9718 AC 
Groningen.  
 



 
Zorg dat je uiterlijk 09.30 daar aanwezig bent voor de controle van je vispas, het 
meetlint en hesje. Dan kun je ook nog de laatste vragen stellen en controleren we of 
de Score Fishing app werkt. Leg gevangen vis altijd op de onthaakmat! 
  
Om 09.45 volgt een korte uitleg, maken we een groepsfoto en  
Om 10.00 klinkt het startschot waarna alle deelnemers te voet naar het water kunnen 
gaan om te vissen.  
Om 15.00 einde wedstrijd. Zorg dat je alle foto’s gemaakt hebt vóór dit tijdstip. Dan 
heb je nog tot 15.30 om te controleren of je alle foto’s geüpload hebt naar de Score 
Fishing app.  
Gedurende de wedstrijd moet je te voet langs het wedstrijdparcours. Na afloop van 
de wedstrijd (15.00) mag je een vervoersmiddel (zoals openbaar vervoer) gebruiken 
om bij het verzamelpunt te komen.  
Om 16.00 moeten de meetlinten en hesjes zijn ingeleverd bij: 
 
Stadscafé Double A (schuin tegenover de Mediamarkt aan de Westerhaven). 
Westerkade 18 
9718 AS Groningen 
 
Daar vindt rond 16.30 de fysieke prijsuitreiking plaats.  
De top-5 is automatisch geplaatst voor het ONK in Zwolle op 5 november 2022.  
 
Voor de top-10 zijn prijzen beschikbaar gesteld.  
 
 
Loodvrij: 
Net als in 2021 worden zowel de selectiewedstrijden, het ONK als het WK loodvrij 
gevist.  
 
 
We hebben per team gratis loodvrije pakketjes beschikbaar. Daar zit het volgende in: 
 
•1x Tungsten bullet weight 5,3 gram 

•1x Tungsten bullet weight 7,2 gram 

•2x Steel drop shot 5,3 gram 

•2x Steel drop shit 7,2 gram 

•1x Tungsten jighead 5,3 gram (haakmaat 2/0) 

•1x Tungsten jighead 7,2 gram (haakmaat 2/0) 

 

 
 
 
 
 
 



Score Fishing App: 
LET OP, voor deze selectiewedstrijd, het NK én het WK wordt de score bijgehouden 
aan de hand van de Score Fishing app van Fishery Reports. Een handige manier om 
digitaal je vangsten te registreren die wereldwijd bij veel competities gebruikt wordt. 
Heb je deze nog niet op je telefoon staan, dan kun je die vinden in de Play Store of 
Apple Store. Kijk voor meer informatie ook op SCORING APP - SCORE FISHING 

 
Vanaf volgende week kun je oefenen met deze app met een testwedstrijd. Ik stuur 
jullie begin volgende week een mail wanneer deze testwedstrijd open staat en waar 
deze te vinden is en uiteraard ook verdere uitleg over het downloaden van de Score 
Fishing App. 
 
Kijk ook op: 
 
https://www.vissen.nl/wedstrijden/inschrijvingen/selectiewedstrijd-streetfishing.html 
 
Zijn er nog vragen, dan ben ik bereikbaar via mailadres renate@vissen.nl en 
telefonisch via 06-55004020.  
 
Met vriendelijke groet, 
 
Renate Reinders-Jager 
 
 
Projectmedewerker 
Sportvisserij Groningen Drenthe 
Transportweg 13, 9482 WN Tynaarlo 
Telefoon 0592 54 28 90 
Email: info@vissen.nl 
Website: www.vissen.nl 
Rabobank: NL10RABO 0140174672 
k.v.k. 02076163 
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