
Federatief Kampioenschap Feeder en Feeder Teams 
 2018 
 Pagina 1 
 

                                        
 

 
 
 

 
 
   

Federatief Kampioenschap Feeder en Feeder Teams  
 
Wij zijn erg blij met uw deelname en u ontvangt hierbij de wedstrijdtijden, een routebeschrijving 
en de reglementen. Dit zijn ook terug te vinden op: 
http://www.vissen.nl/wedstrijden/inschrijven-diverse-federatieve-wedstrijden/ 
 
 
De wedstrijd wordt gehouden op:  

Zaterdag 16 juni  2018 
Wedstrijdlocatie:  

Van Starkenborghkanaal tussen Aduard en Zuidhorn. 
 
Plaats van samenkomst:  

Dorpshuis Rotonde Niekerk    
 Bloemersmastraat 1, 9822 AA Niekerk Grootegast: http://www.rotondeniekerk.nl/ 
 
Zaal open:  07.15 uur  uitreiking deelnemerskaarten en loten: ± 07.30 uur 
Bij de loting zijn eerst de teams aan de beurt, daarna vindt de loting voor de individuele vissers 
plaats. Pas na de loting vertrekken we gezamenlijk naar het water.  
 
1e signaal  09.50 uur zwaar voeren 
2e signaal  10.00 uur einde zwaar voeren en begin vissen 
3e signaal 15.00 uur einde viswedstrijd  
 
Bekendmaking uitslag en prijsuitreiking ± 16.30 uur: Dorpshuis Rotonde Niekerk  
Feeder:   
Er wordt gevist in 5 vakken. 25% Van de deelnemers aan de Feederwedstrijd wordt 
afgevaardigd naar het Open NK Feeder op zaterdag 1 september in het Noord Hollandskanaal 
bij Akersloot. Men ontvangt per brief nader bericht.   
De (geld)prijsverdeling is 1:4. Daarnaast is er een pool van 1:5 om de inleg van € 10,00 weer 
terug te verdienen. Voor de algemeen winnaar is er daarnaast ook het Delfsblauwe bord en 
een medaille. Voor de nummers 2 en 3 van het algemeen klassement zijn er ook medailles 
beschikbaar. 
Feeder Teams: 
De (geld)prijsverdeling is 1:4 voor de teams. Daarnaast zijn er borden beschikbaar voor het 
winnende team en ontvangen de nummers 2 en 3 medailles.   
 
 
Met vriendelijke groet, 
De wedstrijdcommissie van de  
Hengelsportfederatie Groningen Drenthe 
Wedstrijdleider: Chris Groen, telefoonnummer 06-11755136 
Telefoonnummer Renate (medewerker): 06-22097620 
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Routebeschrijving 
 
 
Men dient aan te rijden vanaf Noordhorn. Na het einde van de wedstrijd moet men uitrijden via 
het fietspad naar Aduard. Er mag niet gekeerd worden op het fietspad en LET OP de 
FIETSERS. Het is belangrijk dat men oplet, want als er ongelukken gebeuren, is de kans groot 
dat dit stuk niet meer gebruikt mag worden in de toekomst! 
 

 
 

 


