
 

Verenigingsbijlage 2019 

Bewaren bij uw vispas 

Website 

www.hsvtopcoevorden.nl 

 

Verenigingsviswater Hengelsportvereniging “T.O.P” 

- Stadsgrachten in het Van Heutzpark te Coevorden 

- De Kilse (cq. U) nabij Gramsbergen 

- Klinkenvlierseplas te Coevorden  

 

Belangrijke informatie: 

Op ons viswater gelden de reglementen van onze vereniging. De reglementen staan op onze website. Indien u een 
papieren versie wenst, dan kunt u deze zelf uitprinten. Indien dit niet mogelijk is dan kunt u een papieren versie 
opvragen via het secretariaat. U krijgt dan een papieren versie toegestuurd. 

 

Overige informatie 

- Jaarvergadering 5 maart 2019, aanvang 20.00 uur in Zalencentrum “De Loo “ Looweg 38 Coevorden. 

 

Opzeggingen en andere wijzigingen 

Geef adres- en andere wijzigingen zo spoedig mogelijk door aan het secretariaat, 

voor 1 oktober van het lopende jaar.         secretariaattop@gmail.com       

                                                                    ledenadministratie.top@hotmail.nl 

 

 

  



 

Wedstrijdrooster 2019   

Competitie- en recreatie vissen 

Competitie vissen, op tijd aanwezig, loten om 07.00 uur.  

Hengelkeus vrij   

Zat.30 maart : Stieltjeskanaal                                           (Viaduct Poppenhare)                    08.00-11:30 uur. 
                                                                                                                     
Zat.27 april: Coevorder Vecht kanaal                                  (Sluis de Haandrik)                       08.00-11.30 uur. 

Zat.25 mei:  Kanaal Almelo de Haandrik                              (Sluis de Haandrik)                       08.00-11.30 uur. 

Zat.22 juni: Zwindersekanaal                                             (Oude laadplaats bocht)                 08.00- 11.30 uur. 

Zat.20 juli:  Stieltjeskanaal                                                (Viaduct Poppenhare)                     08.00-11.30 uur. 

Zat.17 aug : Coevorder Vecht Kanaal                                  (Windmolen Jansen)                      08.00-11.30 uur. 

Zat.07 sept : Zwindersekanaal                                            (Oude laadplaats bocht)                08.00-11.30 uur. 

Zat 21 sept: Kanaal Almelo de Haandrik                              ( Sluis de Haandrik)                      08:00-11:30 uur. 

7 beste van de 8 wedstrijden tellen mee voor het kampioenschap. 

De wedstrijdreglementen staan op onze website: www.hsvtopcoevorden.nl (ook in printformaat) en staan ook 
vermeld op de wedstrijdkaarten. 

 

Recreatie vissen 55+ Dinsdag 

Vaste hengel max 9,5 meter 

Recreatie vissen, op tijd aanwezig. Loten om 13:00 uur 

14 mei:  Zwindersekanaal                                                  (Oude laadplaats in de Bocht)         13.45-16.15 uur. 

4 juni:   Lutterhoofdwijk.                                                   (Fietspad klooster)                         13.45-16.15 uur.  

2  juli:   Lutterhoofdwijk.                                                   (fietspad Slagharen)                       13.45-16.15 uur. 

6 aug.:  Zwindersekanaal                                                  (oude laadplaats in de bocht)           13.45-16.15 uur. 

3 sept:  Lutterhoofdwijk                                                     (Fietspad Klooster)                         13.45-16.15 uur. 

1 okt:   Zwindersekanaal                                                   (Oude Losplaats in de bocht)            13.45-16.15 uur. 

 

5 van de 6 tellen voor het kampioenschap. 



 

 

Wedstrijdrooster 2019 Wintercompetitie. 

Dit is de eerste keer dat wij dit organiseren voor onze leden en wij hopen ook op een mooie opkomst. 
Deze wedstrijden zijn voor iedereen toegankelijk die lid zijn van hsv TOP. Mannen, vrouwen en jeugd vanaf 14 jaar 
Inleg 5 euro. 
Regels zoals bekend en  zoals beschreven staan. 
Er wordt 3 uur gevist in deze competitie en als dit bevalt kan het evt. het volgende jaar langer. 
Mocht er ijs op het kanaal liggen zal deze wedstrijd verplaats worden naar een andere datum die aan de groep dan 
bekend gemaakt wordt welke dag dit dan is en het zal op Facebook en de site komen te staan. 

 

Competitie vissen, Loten om 08:00 uur 

Hengelkeus vrij! 

        Verzamelen   Tijden 

Zat. 19 Okt. Kanaal Almelo de Haandrik   (Jachthaven Gramsbergen)            09:00 – 12:00 uur 

Zat 02 Nov. Stieltjeskanaal     (Viaduct Poppenhare)              09:00 – 12:00 uur 

Zat 16 Nov. Coevorden Vecht Kanaal   (Windmolen Jansen)        09:00 – 12:00 uur 

Zat 30 Nov. Kanaal Almelo de Haandrik   (Sluis de Haandrik)        09:00 – 12:00 uur 

Zat 14 Dec. Kanaal Almelo de Haandrik   (Jachthaven Gramsbergen)       09:00 – 12:00 uur 

                                                                                                                                                                   

4 beste van de 5 wedstrijden tellen mee voor het kampioenschap. 

 

Er is een dag prijsuitreiking en de Winnaars van de Wintercompetitie zullen hun prijzen bij de 
jaarvergadering in ontvangst krijgen 

 


