
 

 

 

Wedstrijdkalender Hengelsportvereniging Beilen e.o. 2016 

U kunt zich aanmelden voor de wedstrijden bij de wedstrijdcommissie. 

Winterwedstrijden 

Datum Plaats Aanvangstijd – eindtijd 

02-04-2016 Oranjekanaal (Hijken bij dorpskern) 13.00 – 16.30 

16-04-2016 Beilervaart(achter distributiecentrum Jumbo in Beilen) 13.00 – 16.30 

12-11-2016 Oranjekanaal (sluis Oranje) 13.00 – 16.30 

19-11-2016 Linthorst-Homankanaal (Stroomdal te Beilen) 13.00 – 16.30 

26-11-2016 Oranjekanaal (losplaats Zwiggelterbrug) 13.00 – 16.30 

 

Dinsdagavondcompetitie 

Datum Plaats Aanvangstijd – eindtijd 

03-05-2016 Linthorst-Homankanaal (Stroomdal te Beilen) 18-30 – 21.30 

10-05-2016 Oranjekanaal (sluis Oranje) 18-30 – 21.30 

17-05-2016 Beilervaart(achter distributiecentrum Jumbo in Beilen) 18-30 – 21.30 

24-05-2016 Oranjekanaal (Hijken bij dorpskern) 18-30 – 21.30 

31-05-2016 Beilervaart (3e of Nijenheimsebrug) 18-30 – 21.30 

14-06-2016 Drentse Hoofdvaart (Beilervaartbrug tot Veenesluisbrug, Steenfabriek 
Hoogersmilde) 

18-30 – 21.30 

21-06-2016 Beilervaart (3e of Nijenheimsebrug) 18-30 – 21.30 

28-08-2016 Oranjekanaal (Hijken bij dorpskern) 18-30 – 21.30 

 

Woensdagmiddagcompetitie 

Datum Plaats Aanvangstijd – eindtijd 

11-05-2016 Oranjekanaal (Sluis 2 Zwiggelte losplaats) 13.00 – 16.30 

18-05-2016 Linthorst-Homankanaal (Stroomdal te Beilen) 13.00 – 16.30 

25-05-2016 Oranjekanaal (Hijken bij dorpskern) 13.00 – 16.30 

08-06-2016 Drentse Hoofdvaart (Beilervaartbrug tot Veenesluisbrug, Steenfabriek 
Hoogersmilde) 

13.00 – 16.30 

22-06-2016 Beilervaart (3e of Nijenheimsebrug) 13.00 – 16.30 

06-07-2016 Linthorst-Homankanaal (Stroomdal te Beilen) 13.00 – 16.30 

 

Herfstcompetitie 

Datum Plaats Aanvangstijd – eindtijd 

27-08-2016 Oranjekanaal (Sluis 2 Zwiggelte losplaats) 13.00 – 16.30 

10-09-2016 Noord-Willemskanaal (Heidenheim tot Vriezerbrug) 13.00 – 16.30 

24-09-2016 Linthorst-Homankanaal (Stroomdal te Beilen) 13.00 – 16.30 

01-10-2016 Oranjekanaal (Hijken bij dorpskern) 13.00 – 16.30 

08-10-2016 Beilervaart (3e of Nijenheimsebrug) 13.00 – 16.30 

22-10-2016 Oranjekanaal (Hijken bij dorpskern) 13.00 – 16.30 

 

Secretariaat:  

Bereklauwlaan 16   www.hsv-beilen.nl 

9413 AP Beilen   info@hsvbeilen.nl 

 

 

 



 

Attentie: 

 Neem altijd iets mee om plantengroei op de over te verwijderen als deze overlast veroorzaakt. Het bestuur 

maakt geen visstekken. Dit geldt alleen voor seniorenwedstrijden. 

 Kunt u niet op tijd aanwezig zijn bij de wedstrijd, bel dan van te voren met de wedstrijdcommissie. Zij 

kunnen dan een steknummer voor u trekken. Doet u dat niet en bent u te laat aanwezig, dan is deelname 

aan de wedstrijd niet meer mogelijk. 

 De wedstrijdcommissie is te bereiken op 06 1754 6778 (Reino de Haan). 

 De eindtijd is indicatief, doch maximaal. De duur van de wedstrijd wordt door de wedstrijdcommissie 

bepaald. 

 

AANVULLENDE VOORWAARDEN WEDSTRIJDEN IN HET NOORD-WILLEMSKANAAL 

 Op zaterdag 28 februari 2015 zijn op vier plaatsen verspreid over het hele Noord-Willemskanaal in totaal 240 

spiegelkarpers uitgezet. Deze karpers zijn allemaal te herkennen aan een oranje tag met een nummer. Door middel 

van deze tags, en bij 36 karpers ook nog inwendige transponders, wordt de komende twee jaar onderzoek verricht 

naar het trekgedrag van deze spiegelkarpers in het Noord-

Willemskanaal. In februari 2016 zijn opnieuw 240 karpers 

uitgezet, waarvan ook weer 36 karpers met een inwendige 

transponder.  

Indien tijdens een viswedstrijd in het Noordwillemskanaal 

een getagde spiegelkarper wordt gevangen, dient dit 

VERPLICHT te worden gemeld. De wedstrijdleiding dient erop 

toe te zien dat een gevangen getagde spiegelkarper wordt 

gemeld. 

Meld een karper als volg: 

 meet de lengte 

 maak een foto van de linker flank (kop naar links) 

 schrijf het merknummer op 

 bel 030-6058400, mail naar karper@sportvisserijnederland.nl of registreer de vis via www.mijnvismaat.nl of 
via de app (merknummer in het opmerkingenveld). 

 

Voor vragen kunt u contact opnemen met de Hengelsportfederatie Groningen Drenthe. 
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