NFB Strandviscompetitie 2018
Sportvissers,
In verband met de sterk toegenomen interesse om aan de jaarlijks NFB strandviskampioenschap deel te willen
nemen moeten wij voor het komend jaar wat extra zaken regelen en met elkaar afspreken willen wij de
gezelligheid, karakter en opvang van al die deelnemers aan deze wedstrijden kunnen behouden.
Een aantal jaren geleden heeft de NFB-viscommissie, ingegeven door de capaciteit van de clubhuizen waar wij
zo’n vier maal per jaar te gast zijn, al bepaald dat wij maximaal 150 deelnemers zouden toelaten. Bij de laatste
wedstrijd in Egmond aan Zee waren er daadwerkelijk 149 vissers op het strand (ruim 20 vissers die in een korps
vissen waren niet aanwezig). Totaal aantal voor alle of 1 wedstrijd ingeschreven deelnemers 176!
U ziet het is de hoogste tijd om maatregelen te nemen.
De maatregelen zijn voor de huidige deelnemers niet nadelig echter voor potentieel nieuwe deelnemers en
korpsen werpen zijn wel een extra belemmering op. Vervelend maar wij hebben geen ander mogelijkheid
gezien de capaciteit van de clubhuizen.
Wat zijn die maatregelen:
1.

2.

3.

4.

Alle 26 korpsen en de 12 individuele deelnemers die zich in 2017 voor de 4 wedstrijden hebben in
geschreven hebben recht op een startnummer in 2018, zij kunnen dus ook in 2018 gewoon blijven
meedoen.
Willen er nieuwe korpsen aan de competitie meedoen dan moeten zij zich voor 1 januari bij
aanmelden (wim.kruining@telfort.nl) en zal men uiterlijk 1 februari in kennis gesteld worden of er een
plek in de wedstrijdserie 2018 voor het desbetreffende korps aanwezig is.
Men is dus afhankelijk van het vrijvallen van korpsplaatsen (limiet =26korpsen) uitgave geschiedt
d.m.v. loting, waarbij de verenigingen met relatief weinig teams een extra voorkeur hebben.
Wij stellen een limiet op maximaal 20 voor het aantal vaste individuele vissers die 4 wedstrijden
willen vissen, hier zijn nu dus al 12 startnummers op vergeven.. Meer individuele vissers die dus in
2018 en voor 4 wedstrijden willen deelnemen kunnen zich, dus nog al is het beperkt, wel inschrijven.
Om ruimte te geven voor de organiserende vereniging om eigen vissers kennis te laten maken met de
sportieve en gezellige wedstrijden van de NFB worden er maximaal 15 plaatsen beschikbaar gesteld
voor de organiserende vereniging.

Het totaal plaatje ziet er dan als volgt uit:

Bepaling aantal deelnemers aan de NFB strandviscompetitie
Maximaal 26
Maximaal 20
Maximaal 15

teams van 5 korpsleden
individuele deelnemers van alle verenigingen
indiv. deelnemers van de organserende vereniging voor 1wedstrijd
Totaal aantal deelnemers

Gebleken is dat zo'n 10% van de vaste deelnemers 1 wedstrijd er niet zijn
Aantal verwachte aanwezige deelnemers per wedstrijd.
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Aantal
deelnemers
130
20
15
165
-15
150

Wij vinden het oprecht jammer dat wij maxima moeten stellen aan het aantal deelnemer, juist omdat wij een
zo open mogelijke serie van vier wedstijden willen houden. Maar wij zien ook dat er nu eenmaal grenzen zijn
wat er in de clubhuizen past en uiteraard wat er ook aan parcoursen aanwezig is.
Per slot van rekening is; 165 ingeschreven deelnemers maal 20 meter = 3,3 kilometer met vaak wat open
stukken i.v.m. veiligheid en andere strandgebruikers is dat snel 4 kilometer aan strand!
Voor verdere wedstrijdinformatie verwijzen wij u graag naar de NFB strandvisflyer 2018 , voor verdere vragen
en of informatie bij voorkeur per e-mail win.kruining@telfort.nl
Let op inschrijving (ook voor de huidige teams en individuele deelnemers sluit op zondag 21 januari 2018!!

