Noord Oostelijk kampioenschap 2019
Wij zijn erg blij met uw deelname aan het NOK en u ontvangt hierbij de wedstrijdtijden. U heeft
zich opgegeven voor het Feeder deel.
Het feedervissen vindt plaats op de noordoever van het PM kanaal aan weerskanten van de
brug Blauforlaet over het PM Kanaal (Uterwei, 9284 XL Augustinusga)
Oosttraject (vak A&B) = Blauforlaet/ adres: Izermieden 3, 9284 XJ Augustinusga.
Westtraject (vak C&D) = Reahel / adres = Blauforlaet 30, 9284 XH Augustinusga.
Tevens is er 1 vak (vak E) Feedervissen op de nieuwe schanskorven ten westen van de brug
over het PM Kanaal op de zuidoever bij Kootstertille/ adres Minnes Paadsje, Drogeham
De wedstrijd wordt gehouden op
Zaterdag 13 april 2019
Wedstrijdlocatie:
Blauforlaet & Reahel & schanskorven PM Kanaal te Kootstertille
Plaats van samenkomst:
It Tillehûs
Swanneblom Strjitte 9,
9288 AB Kootstertille
0512 331 373

Zaal open:
06.30 uur
Handmatig loten tussen 6.30 -7.30 uur
Vertrek naar wedstrijdparcours ca 7.30 uur
1e signaal
2e signaal
3e signaal

09.50 uur
10.00 uur
14.00 uur

Zwaar voeren
einde zwaar voeren en begin vissen
einde viswedstrijd

Bekendmaking uitslag en prijsuitreiking ± 15.30 uur: It Tillehûs, Kootstertille
Het wordt een aantrekkelijke wedstrijd met een mooie prijzentafel van 1:4. Voor alle
vakwinnaars is er naast een fraaie standaard en een bos bloemen ook een prijs beschikbaar.
De uiteindelijke ‘Noord Oostelijk Kampioen’ wordt extra in het zonnetje gezet en krijgt een
prachtig bord uitgereikt. Daarnaast is er een pool van 1:5, uitgekeerd in de vorm van een
VVVbon van € 12,50. Niet persoonlijk afgehaalde prijzen vervallen aan de organisatie.
Bij het loten ontvangt u, voor vrij gebruik, 2 loodvrije voerkorven ter stimulering van het loodvrij
vissen.
De reglementen van het NOK kunt u downloaden op de website:
www.visseninfriesland.nl /wedstrijden/NOK 2019.
Met vriendelijke groet,
Namens de Wedstrijdcommissies van
Sportvisserij Oost Nederland,
Sportvisserij Groningen Drenthe,
Sportvisserij Fryslân.
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