
Wedstrijdrooster Gezamenlijke Tielse hengelsportverenigingen 2017 
 
Wintercompetitie in het Amsterdam-Rijnkanaal (alleen voor leden) 
Dit is het vervolg van de op 9 oktober 2016 gestarte feeder competitie. 
Loten om 7:00 uur vissen van 8:00 uur tot 12:00 uur. 
8 januari  22 januari  5 februari  19 februari  Reserve datum 5 maart       
 
Open feeder koppelwedstrijden in het Amsterdam-Rijnkanaal  
Inschrijfgeld € 40 incl. poulen 
12 februari 28 mei 13 augustus  17 december 
 
Open feeder teamwedstrijden in het Amsterdam-Rijnkanaal  
Een team bestaat uit 4 vissers 
Inschrijfgeld € 100 per team zonder poulen 
19 maart 8 oktober 
 
Open individuele feeder wedstrijden in het Amsterdam-Rijnkanaal  
Inschrijfgeld € 20 incl. poulen 
30 april 9 juli  10 september (Open Tielse kampioenschappen) 
 
Open feeder teamwedstrijden op de Waal (leden hebben voorrang) 
Een team bestaat uit 2 koppels (één stroomopwaarts en één stroomafwaarts). 
Inschrijfgeld € 100 per team zonder poulen. Max. 7 teams. 
11 juni  2 juli 
 
Open feeder koppelwedstrijd op de Waal (leden hebben voorrang) 
Inschrijfgeld € 50 per koppel zonder poulen. Max. 14 koppels. 
27 augustus 
 
Koningcompetitie (alleen voor leden) 
Inschrijfgeld € 40 voor de hele competitie zonder poulen. 
Loten om 7:00 uur vissen van 8:00 uur tot 12:00 uur.  
26 februari 26 maart 2 april   7 mei  
25 juni  30 juli  3 september  15 oktober 
 
55+ competitie (alleen voor leden) 
Let op: voor deze competitie vrije hengel, maximale visafstand 15 meter. 
Inschrijfgeld € 15 voor de hele competitie zonder poulen. 
Loten om 7:00 uur vissen van 8:30 uur tot 12:30 uur. 
24 mei   31 mei  7 juni   14 juni  21 juni  28 juni 
 
Wintercompetitie in het Amsterdam-Rijnkanaal (alleen voor leden) 
Dit is het eerste deel van de feeder competitie. De overige  wedstrijden worden in 2018 gevist.  
Inschrijfgeld € 50 voor de hele competitie zonder poulen. 
Loten om 7:00 uur vissen van 8:00 uur tot 12:00 uur.  
29 oktober  19 november  26 november  10 december 
 
 
Voor de Waalwedstrijden: Loten om 6:15 uur vissen van 8:00 uur tot 13:00 uur.  
Voor de overige open wedstrijden: Loten van 7:00 tot 7:30 uur vissen van 9:00 uur tot 14:00 uur.  
Op alle wedstrijden is het wedstrijdreglement van de Gezamenlijke Tielse hengelsportverenigingen van 
toepassing.  
 
Voor alle wedstrijden dient men zich van te voren op te geven tot uiterlijk donderdagavond voor de 
wedstrijddatum. Voor meer info en opgave (bij voorkeur per e-mail of formulier): 0620388573  
of e-mail: wedstrijdcommissie@hsvonderons.nl of via het wedstrijd aanmeldformulier op de  
website: http://www.hsvonderons.nl 
 
Loting in het clubhuis aan de Zuiderhavenweg 12, 4004 JJ, Tiel, tel. 0344 622230. 
Prijsuitreiking in het clubhuis aan de Meidoornstraat 8B, 4001 ZE, Tiel, tel. 0344-620444. 


