
Agenda en wedstrijdinformatie 2020

Hengelsportvereniging 
De Vaart - Poscar 
Nieuwegein

www.devaartposcar.nl



Voorwoord

Beste leden van De Vaart-Poscar,

Voor u jullie ligt het wedstrijd programma voor het seizoen 2020.
Zoals je ziet zijn bijna alle varianten binnen onze actieve vereniging 
vertegenwoordigd. Ik zeg met opzet bijna want er blijven natuurlijk altijd 
wensen zoals een groep vliegvissers en zeker niet te vergeten de roofvis 
vissers
Voor deze beide groepen is er in onze gemeente Nieuwegein en kort daar 
om heen voldoende prachtig viswater beschikbaar.
Een van onze actiepunten is het ontwikkelen van een streetfish team. We 
richten ons op de jeugdvissers in onze vereniging. Een aantal van onze 
viscoaches hebben zich al laten voorlichten over de mogelijkheden van deze 
discipline.
Ik hoop en met mij het gehele bestuur dat naar buiten gaan naar de 
waterkant in de toekomst weer betekent gaan vissen om vis te vangen en niet 
om misschien beet te krijgen.
Wij zullen alles doen wat binnen onze mogelijkheden ligt, gesteund door 
Sportvisserij Nederland, om dit te verbeteren.
Veel plezier gewenst met jullie vis activiteiten.

Martin Plinck
Voorzitter H.s.v. De Vaart-Poscar.
 



Wedstrijdprogramma 2020 Senioren
dag en datum Wedstrijd viswater hengelkeuze aanvang

Maart
zondag 15 maart Wedstrijd ARK Schalkwijk vrij 08:00 tot 12:00 uur
zondag 29 maart Wedstrijd ARK van Wijk vrij 08:00 tot 12:00 uur

April
zaterdag 11 april Paasvissen Fort Gracht vast 08:30 tot 13:30 uur
Zondag 19 April Wedstrijd Vecht Maarssen Vrij 08:00 tot 12:00 uur
zaterdag 25 april Koppel Fort Gracht vast 08:30 tot 13:30 uur

Mei
zondag 3 mei Koppelwedstrijd Bongenaar Vlietjonge vrij 08:30 tot 13:30 uur
Zondag 17 mei Wedstrijd ARK Eendenkooi vrij 08:00 tot 12:00 uur
zondag 23 mei Cor Zuurhout Fort Gracht vast 08:30 tot 13:30 uur

Juni
zondag 7 juni Kaderdag Fortgracht vast 09.00 tot 18.00 uur
zondag 14-jun Theo Tukker Koppel Fort Gracht vast 08:30 tot 13:30 uur
zondag 28 juni Bootjeswedstrijd Breukelen vast 07.30 tot 15.00 uur

Juli
Zondag 5 juli Wedstrijd Bongenaar Ark vrij 08:00 tot 12:00 uur
zaterdag 11 juli gehandicaptendag Fort Gracht vast 08:30 tot 13:30 uur
Zondag 19 juli Koppelwedstrijd ARK Eendenkooi vrij
Zondag 26 juli Bootjes Breukelen vast 07:30 tot 15:00 uur

Augustus
Zondag 9 aug Wedstrijd ARK van Wijk vrij 08:00 tot 12:00 uur
Zondag  16 aug vrijewedstrijd Fort Gracht vast 08:30 tot 13:30 uur
zaterdag 22 aug Dames final Fort Gracht vast 10:00 tot 15:00 uur
zondag 23 aug Familiedag Fort Gracht vast zie boekje
Zondag 30 aug Golden Ticket vrij/vast 08.00 tot 17.00 uur

September

zondag 6 sept Wedstrijd ARK Lekkanaaldijk vrij 08:00 tot 12:00 uur
zaterdag 12 sep Federatievedag vrij 08:30 tot 12:30 uur
zaterdag 19 sep V-P/ AUHV Vlietjonge / van Wijk vrij/vast 08:00 tot 13:00 uur
zaterdag 26 sep Dames / Heren Fort Gracht vast 08:30 tot 13:30 uur
zondag 27 sep Koppel Fort Gracht vast 08:30 tot 13:30 uur

Oktober
zondag 4 okt Wedstrijd ARK Eendenkooi vrij 09:00 tot 13:00 uur
zondag 18 okt Wedstrijd ARK Schalkwijk vrij 09:00 tot 13:00 uur

November
zondag 1 nov Snertwedstrijd Bongenaar Vlietjonge vrij 09:00 tot 13:00 uur



Wedstrijdprogramma 2020 Zomeravondcompetitie

dag en datum Competitie viswater hengelkeuze aanvang einde

April
Dinsdag 7 april Competitie ARK Lekkanaaldijk Vrij 18.00 tot 20.30 uur
Dinsdag 21 april Competitie ARK van Wijk Vrij 18.00 tot 21.00 uur

Mei
Dinsdag 12 mei Competitie ARK Schalkwijk Vrij 18.00 tot 21.00 uur
Dinsdag 26 mei Competitie Bongenaar Ark Vrij 18.00 tot 21.00 uur

Juni
Dinsdag 9 juni Competitie ARK Schalkwijk Vrij 18.00 tot 21.00 uur
Dinsdag 23 juni Competitie Bongenaar Vlietjonge Vrij 18.00 tot 21.00 uur

Juli
Dinsdag 14 juli Competitie Bongenaar Ark Vrij 18.00 tot 21.00 uur
Dinsdag 28 juli Competitie ARK Lekkanaaldijk Vrij 18.00 tot 21.00 uur

Augustus
Dinsdag 11 aug Competitie ARK van Wijk Vrij 18.00 tot 21.00 uur
Dinsdag 25 aug Competitie Bongenaar Vlietjonge Vrij 18.00 tot 20.30 uur

Wedstrijdprogramma 2020 Vrijdagavondcompetitie

dag en datum Competitie viswater hengelkeuze aanvang einde

Juni
Vrijdag 19 juni Competitie Fortgracht vast 19:30 tot 23:00 uur

Juli
Vrijdag 10 juli Competitie Fortgracht vast 19:30 tot 23:00 uur
Vrijdag 24 juli Competitie Fortgracht vast 19:30 tot 23:00 uur

Augustus
Vrijdag 7 aug Competitie Fortgracht vast 19:30 tot 23:00 uur
Vrijdag 21 aug Competitie Fortgracht vast 19:30 tot 23:00 uur



Wedstrijdprogramma 2020 Damescompetitie

dag en datum Competitie viswater aanvang einde

Mei
Dinsdag 19 mei Competitie Fort Gracht 18:30 tot 21:00 uur

Juni
Dinsdag 2 juni Competitie Riet Put 18:30 tot 21:30 uur
Dinsdag 16 juni Competitie Fort Gracht 18:30 tot 21:30 uur
Dinsdag 30 juni Competitie Nieuw Vreeswijk 18:30 tot 21:30 uur

Juli
Dinsdag 7 juli Competitie Fort Gracht 18:30 tot 21:30 uur
Dinsdag 21 juli Competitie Mer/Kan Blauwe Brug 18:30 tot 21:30 uur

Augustus
Zondag 13 aug Familiedag Fort Gracht 09:00 tot 11:30 uur
Zaterdag 22 aug Finale Fort Gracht 10:00 tot 15:00 uur
Zondag 23-aug Familiedag Fort Gracht 09:00 tot 11:30 uur

September
Zaterdag 26 sep Dames / Heren Fortgracht 08:30 tot 13:30 uur

Visprogramma 2020 Jeugd v/a 7 jaar t/m 13 jaar 

Dag en Datum Viswater Aanvang einde

April
Woensdag 15-apr Rietput 18:30 tot 20:00 uur
Woensdag 22-apr Rietput 18:30 tot 20:00 uur

Mei
Woensdag 13-mei Rietput 18:30 tot 20:00 uur
Woensdag 27-mei Rietput 18:30 tot 20:00 uur
Zaterdag 30-mei Rietput Nationale hengeldag

Juni
Woensdag 10 juni Rietput 18:30 tot 20:00 uur
Woensdag 24-jun Rietput 18:30 tot 20:00 uur

Augustus
zondag 23 aug Familiedag Fort Gracht 09:00 tot 11:30 uur



Wintercompetitie 2020 / 2021 AmsterdamRijnKanaal

dag en datum Competitie viswater hengelkeuze aanvang einde

November 2020
Zondag 15-nov ARK VAN Wijk vrij 09:00 tot 13:00 uur
Zondag 29-nov ARK VAN Wijk vrij 09:00 tot 13:00 uur

December 2020
Zondag 13-dec ARK VAN Wijk vrj 09:00 tot 13:00 uur
Zondag 27-dec ARK VAN Wijk vrj 09:00 tot 13:00 uur

Januarie 2021
Zondag 10-jan ARK VAN Wijk vrij 09:00 tot 13:00 uur
Zondag 24-jan ARK VAN Wijk vrij 09:00 tot 13:00 uur

Februari 2021
Zondag 7-feb ARK VAN Wijk vrij 09:00 tot 13:00 uur
Zondag 21-feb ARK VAN Wijk vrij 09:00 tot 13:00 uur

Wintercompetitie Fort Vreeswijk 2020

Oktober
Competitie viswater hengelkeuze aanvang einde

Zondag 25-okt Gracht rond Fort Vreeswijk vast 10:00 tot 14:00 uur

November
Zondag 8-nov Gracht rond Fort Vreeswijk vast 10:00 tot 14:00 uur
Zondag 22-nov Gracht rond Fort Vreeswijk vast 10:00 tot 14:00 uur

December
Zondag 6-dec Gracht rond Fort Vreeswijk vast 10:00 tot 14:00 uur
Zondag 20-dec Gracht rond Fort Vreeswijk vast 10:00 tot 14:00 uur



KARPER COMPETITIE 2020 
 
datum plaats koppel individueel 
7/8 maart Sierwateren Nieuwegein       Inv. 
28/29 maart Woerden    K  
18/19 april Sierwateren Nieuwegein       Inv. 
9/10 mei Beusichem    K  
6/7  juni Fort Jutphaas (Nieuwegein)    K       
27/28 juni Sierwateren Nieuwegein          Inv. 
18/19 juli Nieuwegein (Rietput +Canovijver) dagwedstrijd     Inv. 
15/16aug. Frans Streng    K      
5/6 sept. Sierwateren Nieuwegein          Inv. 
26/27 sept. Uit wedstrijd (nog niet bekend)    K  
10/11 okt. Fort Jutphaas (Nieuwegein)    K      
30 okt/1nov Sierwateren Nieuwegein      Inv. 
 
 
K = Koppel wedstrijden beginnen zaterdag om 13:00 uur tot zondag 12:00 uur. 
Inv.= Individueel wedstrijden beginnen zaterdag om 17:00 uur tot zondag 12:00 uur. 
Sierwateren Nieuwegein = Alle sierwateren in Nieuwegein. 
 
 
 
Inschrijfformulier karper competitie 2019 H.S.V. De Vaart Poscar 
 
 
 
Naam +voornaam :………………………….. 
                             :…………………………... 
 
Woonplaats           :………………………….. 
 
Geb. datum            :………………………….  
 
Tel. nummer          :………………………… 
 
E-mail                     :………………………… 
 
Handtekening ouders van 14 en 15 jaar i.v.m. nachtvissen :……………………………….. 
 



VERKOOPPUNTEN VISPAS 

De VISpas kan online worden besteld op onze website www.devaartposcar.nl óf worden gekocht bij 
één van de volgende verkooppunten: Dierenspecialist Haspels:  

1 Muntplein 1, Nieuwegein  

2 De Raat 2 Houten  

3 De Clinckhoef 25, IJsselstein  

4 Ella Fitzgeraldplein 195 Terwijde 

5 Londenstraat 3a Leidscherijn  

6 Dierenspeciaalzaak Dier & Ding  

   Hoogzandveld 32 Nieuwegein 

7 Diebo Huisdierenwereld  

   Ravenswaarde 54 Nieuwegein 

8 Jachthaven Delos  

   Noord IJsseldijk 109a IJsselstein  

9 Dierenspeciaalzaak De Witte Parkiet 

  Basilliekpad 46 IJsselstein 

Vergaderingen 2020 / 2021 

Locatie alle vergaderingen : Dorpshuis Vreeswijk 

Ledenvergadering 2019    Dinsdag 18 februari
Commissievergadering    Dinsdag  8 september
Wedstrijdvissersvergadering  Dinsdag 22 september
Ledenvergadering 2020  Dinsdag 9 februari 2021



Visregels Fort Vreeswijk. 
• Vissen is uitsluitend toegestaan door eigen leden, met de vaste hengel en

weerhaakloos.
• Het gebruik van ( fijnmazige) leefnetten is uitsluitend toegestaan bij

wedstrijden.
• Het is verboden te vissen vanaf de zijde van de Lekdijk en langs de

begraafplaats

 Bij wedstrijden
• Is de hengel lengte maximaal 11.50 + vislijn 4 tuig = 15.50.
• Dienen leefnetten vóór gebruik schoon en droog te zijn om zo het eventuele

overbrengen van ziektes te voorkomen.
• Gevangen vissen dienen altijd via het schepnet in het leefnet te worden

geplaatst of in het water te worden teruggezet.
• Er mag maximaal 25 kg in een net zitten, b.v. 30 kg wordt er 25 kg genoteerd.

Zorg voor meerderen leefnetten.
• Dienen gevangen graskarpers, na melding bij een collega visser, direct te

worden teruggezet. Hiervoor zal na afloop van de wedstrijd een gewicht van 3
kilo worden genoteerd.

• Is de katapult verboden.
• Moet de dobber het lood kunnen dragen.
• Mag er maximaal één hengel boven het water zijn.
• Bij koppelwedstrijden kunnen alleen koppels meedoen.
• Dienen koppels op maximaal 1 meter van de visplaats (tegelnummer) naar

links of rechts plaats te nemen.
• Mag er maximaal vanaf de visplaats 5 meter naar links of rechts worden

gevist.
• Kan er tot uiterlijk drie uur vóór de wedstrijd vrij worden gevist.
• Worden er 1 dag vooraf aankondigingsborden geplaatst.
• Wedstrijdduur: Begin 08:30 uur tot 13:30 uur geldt voor alle dag wedstrijden

op het Fort.
• Is het parkeren langs en achter het scoutinggebouw niet toegestaan. Wel mag

er worden gelost en geladen. Uitsluitend leden die in het bezit zijn van een
geldige invalide parkeerkaart mogen parkeren bij de invalidensteiger.

Eventuele tussentijdse wijzigingen zullen op de website 
kenbaar worden gemaakt. 



Wedstrijdregels Senioren.

• Wedstrijdduur: 4 uur zonder pauze begin en einde wordt aangegeven door
een signaal. Er wordt in vakken gevist. Bij minder dan 16 deelnemers vist men
in 2 vakken, boven de 16 in 3 vakken.

• De hengelkeuze: is vrij tenzij anders aangegeven in het wedstrijd programma.
• Eerste signaal: Voeren en vissen.
• Eind signaal: einde wedstrijd heeft men echter een vis aan de lijn dan wordt

hij meegeteld.
• Gekleurde maden: het gebruik en het in het bezit hebben van gekleurde

maden en poppen is verboden.
• Er wordt gevist onder de landelijke geldende regels.
• Peilen: er mag voor en tijdens de wedstrijd worden gepeild.
• Voeren: Toegestaan vanaf het eerste signaal tot het einde van de wedstrijd,

bij het wegen kaart gereed houden, na weging zet ieder zijn eigen vis terug. Er
wordt per vak gewogen elke eerste man van het vak moet die taak op zich
nemen, tenzij de wedstrijdcommissie anders bepaalt. Iedere deelnemer is
verplicht zijn vis te laten wegen, doet hij dat niet krijgt hij een schorsing voor
de volgende wedstrijd, Eerder weg, meldt dat voor de wedstrijd aan de
commissie.

• Onweer: Bij onweer wordt er afgeblazen, dit beslist de wedstrijdcommissie.
( einde wedstrijd ).

• Vastgestelde viswateren: De viscommissie heeft het recht hier van af te
wijken.

• Werpgewicht: Als het werpgewicht boven de 80 gram is ( leeg ) bij aanvang
wedstrijd, wijkt men uit naar een gelijkwaardig viswater.

• Voorkeurplaats: Kan men door gezondheid of andere redenen niet ver lopen
en dragen meldt men dit aan de commissie en krijgt een plaats zo dicht
mogelijk bij zijn auto.

• Inschrijven: Inschrijven gebeurt op het vertrekpunt, hier ontvangt men zijn
plaatsnummer, dit gebeurt door loting 1 uur voor de aanvang van de wedstrijd.

• Prijzen: Zij die voor een prijs in aanmerking komen dienen de prijs zelf af te
halen, eerder weg,  s’morgens melden bij de commissie, zo niet dan gaat zijn
prijs naar de volgende visser.

• Komt men meer dan 7 wedstrijden ( zowel voor de zondag als de
zomeravond ) dan ontvangt men aan het einde een waardebon.
Voor de zondag geldt: de eerste 3 met het hoogste gewicht krijgen een extra

prijs van de 10 wedstrijden opgeteld.   

Extra wedstrijden: Bij extra wedstrijden moet men zich uiterlijk 14 dagen
van tevoren aanmelden. zie de website. 

Wedstijdregels zomeravond: deze zijn gelijk als die van de senioren.

• Puntentelling zomeravond er wordt in vakken gevist 2 of meer ligt aan het
aantal deelnemers. Vak bestaat bijvoorbeeld uit 8 deelnemers er zijn er 5 met
vis gaat de rest mee voor 6 punten. Niet geweest 8 punten. Er zijn 2
afschrijvers.



Wedstrijdregels Dames:

• Trekking kantnummers plus prijsuitreiking aan de waterkant, trekking
kantnummers 17:45 uur.

• Hengellengte maximaal 11,50 cm er mag 1 extra topset klaar liggen.
• Er wordt gevist in 1 vak 1 t/m 4 hebben prijs.
• Puntentelling: er is 1 afschrijver De puntentelling gaat als volgt: zijn er 3 met

vis gaat de rest met 4 punten mee. Niet geweest het totaal van het aantal
deelnemers die zich hebben op gegeven voor de competitie.

Inleg:

• Senioren wedstrijden zondag € 5,00.
• Alle wedstrijden op het fort € 5,00.
• Vrijdagavond competitie Fort € 25,00.
• Wintercompetitie Fort € 20,00.
• Wintercompetitie Amsterdam-RijnKanaal  € 25,00.
• Zomer avondcompetitie € 25,00.
• Damescompetitie € 10,00.
• Bootjeswedstrijd  € 15,00 p.p.
• De Vaart – Poscar / AUHV € 5,00.



Wij zijn uw betrouwbare partner 
voor o.a
Op maat gemaakte kasten 
Laminaat vloeren 
Horren, rolluiken enz

Wilt u meer informatie ?
Neem dan vrijblijvend contact 
met ons op !

info@sharper.nl
0621877880
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