
 

Protocol trainingen vissen in clubverband – i.v.m. corona 

Omdat wedstrijdvissen tot 1 september verboden zijn worden deze omgezet naar trainingsvissen in 

clubverband met een beperkt aantal deelnemers en andere voorzieningen en reglementen waar we 

allemaal aan moeten voldoen. 

We volgen hiermee de richtlijnen volgens de NOC *NSF  

1 Gebruik goed je gezonde verstand met dit protocol, denk na voordat je een actie 

onderneemt. Bij twijfel niet deelnemen. 

Blijf thuis als je de afgelopen 24 uur een van de volgens symptomen hebt: 

Neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts.  Of iemand in je huishouden met 

koorts (vanaf 38ºC) of positief is getest. 

 

2 Groepsvorming vooraf de trainingspartij is verboden, minimale afstand van elkander is altijd 

1½ mtr en liefst meer , er is ruimte genoeg. 

 

3 Het loten van een visplek wordt anders gedaan. Je hoeft het kaartje niet op te halen, dat blijft 

bij de wedstrijdleiding. Hij geeft dit nummer door en je kan gelijk vertrekken naar je visplek. 

 

4 Als je op je visplek bent aangekomen mag je niet naar je buurman toe voor een praatje of om 

iets op te halen. Je blijft dus op je eigen visplek. Ook niet voor de toeter en ook niet tijdens de 

trainingspartij. 

 

5 Nadat de trainingspartij is afgelopen worden de vissen gewogen. Dit zal door de controleur 

worden gedaan. Hij heeft een driepoot en weegschaal en hij doet dit geheel zelfstandig. Hier 

mag niet mee worden geholpen.  Let wel op de 1½ mtr afstand houden van elkander. 

 

6 Het gewicht wordt op het kaartje geschreven door de controleur en dit wordt aan de visser 

doorgegeven. Het kaartje wordt afgegeven aan de hoofdcontroleur en deze zal de uitslag 

hiervan verwerken.  

 

7 Nadat je alle spullen hebt opgeruimd kan je direct naar je eigen auto toe. Ook dan is het 

verboden om te stoppen bij een van de andere leden. 

 

8 Na de trainingspartij wordt er niet – zoals gewoonlijk – een drankje en hapje genuttigd. Dit is 

waarschijnlijk pas op de laatste dag. Maar ook geldt dan de 1½ mtr afstand met elkander. 

 

9 Bovengenoemde regels moeten strikt worden nageleefd. Bij het niet juist gebruiken hiervan 

wordt je hierover aangesproken en wordt verdere deelname niet meer mogelijk.  

 

 

 

 

 



 

 
 

 

10 Vragen of onduidelijkheden omtrent het gebruik van dit protocol kunnen gesteld worden aan 

een van de controleurs c.q. wegers. Verder gebruiken we ook de regels van het 

wedstrijdreglement, met een mogelijke aanpassing hierin. 

 

11 i.v.m. bovenstaande regels wordt aan de hand van de inschrijvingen bepaald waar deze 

wordt gehouden. Dit is belangrijk om te weten met hoeveel vissers we zijn. We proberen 

zoveel mogelijk het wedstrijdschema aan te houden. Dit om andere leden van HSV de Peel 

ruimte te geven om toch recreatief te kunnen gaan vissen.  

 

12 Vragen over mogelijke veranderingen van dit protocol en/of die van Sportvisserij Nederland 

NOS?NSF kunnen bij de wedstrijdleiding gesteld worden. Zij proberen die dan te 

beantwoorden. De wedstrijdleiding heeft de volledige bevoegdheid vanuit het bestuur van 

HSV de Peel om een training direct stil te kunnen leggen en/of te annuleren.  

 


