
 

Protocol wedstrijden ‘t Lisje vanaf 25 juni 

Alleen eigen leden. Maximaal 30 deelnemers. Vol is Vol.  

 

1. Aanmelden wedstrijden via site of in de winkel van Richenels.  

U kunt maar voor één wedstrijd tegelijk opgeven.  

Veteranen aanmelden voor woensdagavond 18:00 uur.  

Voor wedstrijden op zaterdag voor vrijdagmiddag 16:00 uur opgeven.  
De nummers worden woensdag of vrijdagavond getrokken en bekend gemaakt op de 

wedstrijddag bij aanvang vijver. Hierbij wordt 2 meter afstand in acht genomen! 

2. Deelnemers blijven op geruime afstand van elkaar. Minimaal 2 meter.  

3. Er wordt van elke deelnemer verwacht dat hij/ zij de landelijke regels in acht neemt. 

Dus ben je verkouden, hoest u en/ of koortsachtig, blijf thuis!! Niezen in de 

elleboog.  

Indien een deelnemer bij aanvang van de wedstrijd Corona verschijnselen heeft, 

wordt deze uitgesloten van deelname en verzogt zo snel mogelijk naar huis te gaan.  

4. Bij ontvangst van uw steknummer vertrekt iedere deelnemer direct naar zijn 

visplaats.  

5. Uiteraard is er wel ruimte voor een praatje, mits daarbij de afgesproken afstand in 

acht wordt genomen. Gelieve geen supporters of kijkers op het wedstrijdparcours.  

6. Na afloop van de wedstrijd wordt er door de weegploeg gewogen. De twee personen 

die wegen dragen mondkapje en handschoenen en er is desinfecterende handgel 

voor de weegploeg. Een derde persoon staat op afstand voor het noteren van de 

vangsten op de deelnemerskaart. De deelnemers zelf staat op afstand van de 

weegploeg en volgt instructies op gepaste afstand op. 

7. Iedereen blijft op zijn/ haar visstek totdat de weegploeg arriveert. Het is dus niet 

toegestaan om samen te scholen of bij andere te gaan kijken tijdens het wegen.  

8. Na afloop van de wedstrijd verzoeken wij een ieder om zo spoedig mogelijk 

huiswaarts te gaan. Een praatje is niet verboden, mits er voldoende afstand 

gehouden wordt. Maar wij promoten dit niet.  

9. Het inschrijfgeld dient voor aanvang van de wedstrijd gepast betaald te worden en 

in de desbetreffende emmer gedaan te worden. Let hierbij ook op 2 meter afstand! 

10. Prijsuitreiking vindt niet plaats na afloop van de wedstrijd maar is later af te halen bij 

Richenels in de winkel of u ontvangt deze bij eerst volgende wedstrijd. Uitslag 

worden op de website bekend gemaakt.  

11. Mochten er tussentijds vanuit de regering aanvullende maatregelen worden 

genomen, dan worden de nog niet geviste wedstrijden gecanceld. Reden daarvoor 

kunnen zijn dat het aantal besmettingen weer oploopt, er weer landelijk of 

regionaal in een intelligente lockdown gaan.  

12. Wij zijn allen volwassen mensen. Maar mochten wij niet in staat zijn om op een 

verantwoorde manier wedstrijden te vissen. Dan heeft Vrienden van ‘t Lisje, daarin 



 

gesteund door het bestuur geen andere keuze dan alle wedstrijden voor 2020 te 

annuleren of in individuele gevallen bepaalde personen uit te sluiten van 

deelname.  


