Verslag overleg wedstrijdcommissie en wedstrijdvissers.
Donderdag 15 oktober 2015 hebben we weer met de wedstrijdvissers om tafel gezeten om het
programma van het komende seizoen te bespreken.
Naast de deelnemers aan het gesprek zijn er ook een tweetal mails van leden die niet aanwezig
konden zijn meegenomen in het gesprek.
Allereerst is de situatie van de havenwedstrijden besproken door de werkzaamheden van het
waterfront is het allemaal onzeker waar en wanneer we in welke haven kunnen vissen.
Wat we wel willen is in februari twee maal uit te wijken naar de haven in Nijkerk. Gerrit Worst zal
hier navraag over doen.
Besloten is ook de puntentelling aan te passen zodat in beide vakken de winnaar 75 punten krijgt
enz.
Ook zal er bezien worden of er nog andere alternatieve parcoursen zijn om de wedstrijden te vissen.

Zomercompetitie en overige
Afgelopen jaar zijn de vangsten heel wisselvallig geweest daarom hebben we een paar aanpassingen
gedaan om te bezien of we de vangkansen kunnen verbeteren. Ook is er besloten dat de wedstrijd
naar 5 uur gaan, en dat de vrije hengel gehandhaafd blijft.
Zo gaan we de Zomercompetitie ook in twee vakken vissen met de zelfde punten telling als de
winterwedstrijden. Veel is er gesproken over mogelijke parcoursen er zullen in ieder geval wat
nieuwe parcoursen worden aangevraagd. Er is nog een discussie geweest over het aantal streep
wedstrijden maar na stemming blijft het zoals het was.
Er was ook gevraagd of het aantal wedstrijden niet omhoog kon als we echter de kalender bekijken
kunnen we zien dat er bijna in alle weekenden er een activiteit is. Dit trek al een grote wissel op de
vrijwilligers en deze willen we niet nog meer belasten.
Zo hebben we ook vast gesteld dat de karper wedstrijd door een karper commissie zal moet worden
georganiseerd.
Wel gaan we bezien of we een nachtwedstrijd kunnen organiseren.
Ook is besloten om de bootvis wedstrijden alleen nog maar op roofvis zal worden gevist.

