
Bij koppelwedstrijden direct bij inschrijven de koppels vastleggen mits anders vermeld.

Jeugdvergunninghouders zijn wettelijk uitgesloten van roofviswedstrijden.

Datum Dag Omschrijving

14-apr zo Paaswedstrijd, IJssel en circuit oostvijver van 8.30-12.00 uur.  Keuze viswater opgeven bij inschrijven 

IJssel is vrije hengel keuze en circuit oostvijver is vaste stok maximaal 11.5 meter

17-apr wo Dames, jeugd, 55+, Kennedyvijvers van 12.30-16.30 uur. Inleg € 10,00 voor 4 wedstrijden. Jeugd gratis

Drie van de vier wedstrijden tellen mee voor de einduitslag  

28-apr zo Wedstrijd IJssel van 8.00-12.00 uur

1-mei wo Dames, jeugd, 55+, Kennedyvijvers van 12.30-16.30 uur (Zie ook 17-4)    

19-mei zo Wedstrijd cicuit oostvijver 8.00-12.00 uur

22-mei wo Dames, jeugd, 55+, circuit oostvijver van 12.30-16.30 uur (Zie ook 17-4)    

25-mei za IJsselcombinatie, Oude IJssel 8.00-12.00 uur. Aanvullende info zie website bij Diversen en Wedstrijden

8-jun za Open koppelwedstrijd IJssel.   Aanvullende info volgt later dit jaar op de website                

12-jun wo Dames, jeugd, 55+, circuit oostvijver van 12.30-16.30 uur (Zie ook 17-4)    

16-jun zo Wedstrijd Kennedyvijvers 8.00-12.00 uur       

23-jun zo Koppelwedstrijd circuit oostvijver van 8.00 -12.00 uur

7-jul zo Wedstrijd Zwanensingel 8.00-12.00 uur

21-jul zo Wedstrijd Kennedyvijvers 8.00-12.00 uur

4-aug zo Wedstrijd Biljoen van 8.00-12.00 uur

11-aug zo Competitie IJssel, van 8.00-12.00 uur.  Inleg € 10,00 voor 4 wedstrijden     

Drie wedstrijden tellen mee voor de einduitslag  

18-aug zo Competitie IJssel, van 8.00-12.00 uur (Zie ook 11-8)     

1-sep zo Koppelwedstrijd Postduiven Vereniging Velp en De Winde van 8.00-12.00 uur

Koppels worden achteraf geloot 

Afhankelijk van het aantal deelnemers wordt gevist in de Kennedyvijvers, circuit oostvijver en Biljoen

8-sep zo Competitie IJssel, van 8.00-12.00 uur (Zie ook 11-8)   

15-sep zo Competitie IJssel, van 8.00-12.00 uur (Zie ook 11-8)     

29-sep zo Roofviswedstrijd, Biljoen van 8.00-11.00 uur                 

5-okt za Open koppelwedstrijd IJssel.   Aanvullende info volgt later dit jaar op de website              

13-okt zo Roofviswedstrijd, IJssel van 8.00-11.00 uur    

20-okt zo Snertwedstrijd, circuit oostvijver van 9.00-12.00 uur. Geen inschrijfgeld  

3-nov zo Roofviswedstrijd, Kennedyvijvers en eerste vijver Zwanensingel van 8.00-11.00 uur

17-nov zo Roofviswedstrijd, de Beemd van 8.00-11.00 uur 

15-dec zo Kerst witvis en/of roofviswedstrijd, resp. IJssel en Biljoen van 9.00-12.00 uur. Keuze opgeven bij inschrijven

Prijsuitreikingen van de wedstrijden zijn zonder tegenbericht direct na afloop van de wedstrijd of na de 

laatste wedstrijd van de competitie.

Wedstrijdprogramma 2019 

Opgave voor deelname aan een wedstrijd uiterlijk 3 dagen vóór de wedstrijddatum.

Bij witviswedstrijden wordt 1 uur voor de wedstrijd de visplaats geloot.

Bij roofviswedstrijden een half uur voor aanvang van de wedstrijd vertrek naar de visplaats naar keuze.

Het is voor leden, jeugd- en dagvergunninghouders niet toegestaan, 2 uur voorafgaande aan de wedstrijd tot 1 uur na afloop 

afloop van de wedstrijd te vissen aan het water waar de wedstrijd gehouden wordt.

Deelname aan wedstrijden is alleen toegestaan aan leden en jeugdvergunning houders van E.V.H.V. De Winde

Het betreft allemaal witviswedstrijden mits anders vermeld.

Indien geen vermelding bij de wedstrijd, dan is het inleggeld € 5,00 per wedstrijd p.p.  


