
 

 

Viswedstrijden HSV ‘t Turkaa  2023 

WANNEER   WAT    HOE LAAT   WAAR   KLASSEMENT  € 

zondag 2 april   dun aftrap     9.00-13.00 uur   Turkaa-vijver  op gewicht.   5,= 

zondag 7 mei   uitwissel Ruischvoorn 9.00-13.00 uur  Roeibaan Tilburg op gewicht   6,= 

  lidmaatschap De Ruischvoorn vereist let op loten om 7.30 uur    vrije hengel wedstrijd 

Zomercompetitie 
Zondag 4 juni   1e zomerwedstrijd  9.00 - 13.00 uur  Turkaa vijver  op gewicht   35,= 
Maandag 12 juni   2de zomerwedstrijd  18.30-21.30 uur  Turkaa vijver  op gewicht 
Maandag 19 juni   3de zomerwedstrijd  18.30-21.30 uur  Turkaa vijver  op gewicht 
Maandag 26 juni   4de zomerwedstrijd  18.30-21.30 uur  Turkaa vijver  op gewicht 
Woensdag 5 juli   5de  zomerwedstrijd  18.30-21.30 uur  Turkaa vijver  op gewicht 
Woensdag 12 juli    6de zomerwedstrijd  18.30-21.30 uur  Turkaa vijver  op gewicht 
Zondag 27 augustus 7de zomerwedstrijd  9.00 - 13.00 uur  Turkaa vijver  op gewicht 
Woensdag 30 augustus  8ste zomerwedstrijd  18.30-21.30 uur  Turkaa vijver  op gewicht  
Zondag 3 september  9de zomerwedstrijd  9.00 - 13.00 uur  Turkaa vijver  op gewicht 
Aansluitend prijsuitreiking! 
 
Zondag 10 september  Koningsvissen   9.00 - 13.00 uur  Turkaa vijver  op gewicht en stuks  5,= 
 
Zondag 1 oktober   Schrobbelèr wedstrijd  9.00 - 13.00 uur  Turkaa vijver  op gewicht   5,= 
 
  



 

 

 

Aandachtspunten: 
Voor deelname aan wedstrijden buiten ons verenigingswater (Turkaa Vijver) is een Nationale Vispas vereist. 
 
Alle wedstrijden worden gevist op gewicht. Maximaal 20 kg per leefnet. (meerdere wordt niet geteld) 
Voor wedstrijden op gewicht en stuks is een apart leefnet voor kleine vis verplicht. 
 
Loten 1 uur vooraf aan wedstrijd aan het water. 
 
Competitie wedstrijden vooraf te voldoen bij de eerste competitie wedstrijd totaal € 35,= 
Bij zomercompetitie gelden de twee slechtste resultaten wedstrijden als afvallers 
Zomercompetitie op basis van sectorpunten. 
Afwezigheid met vooraf afmelden per Whatsapp 5 sectorpunten 
Afwezigheid zonder afmelden per Whatsapp 10 sectorpunten. 
Vissers zonder Whatsapp kunnen zich telefonisch bij Frank of Paul vooraf afmelden indien nodig. 
 
Inleg losse wedstrijden € 5,= per wedstrijd  
 
Uitwissel met Ruisvoorn bestaat uit deelnemen aan een wedstrijd van De Ruisvoorn, waarbij voor HSV ’t Turkaa een eigen 
klassement wordt opgemaakt.  


