Persbericht
Rijssen, 1 september 2020

Jeugdviswedstrijd “Ons Vermaak”.
RIJSSEN - Hengelsportvereniging “Ons Vermaak” uit Rijssen organiseert op zaterdag 12 september
een jeugdviswedstrijd.
Vanwege de coronaproblemen zijn afgelopen jaar de jeugdwedstrijden niet door gegaan. Omdat de
regelgeving op dit moment een wedstrijd onder voorwaarden toe staat heeft het bestuur besloten
om op zaterdag 12 september een Jeugdwedstrijd te organiseren. Zoals het er nu uit ziet kunnen we
dit met strenge regels door laten gaan maar we moeten nog een slag om de arm houden.
Het plan is nu om de wedstrijd te houden voor 2 leeftijdscategorieën: jeugd tot en met 12 jaar en 13
tot en met 16 jaar. We gaan vissen van 9.00 t/m 12.00 uur. Het opbouwen van je plek is vanaf 8 uur
toegestaan. Locatie is de visvijver aan de Nijverdalseweg. We gaan dit jaar niet loten aan de vijver
maar doen dit vooraf en via de mail krijg je de avond voor de wedstrijd je steknummer toegewezen.
Het is daarom verplicht om je via de mail op te geven, niet opgeven is niet meedoen! Er is een
beperkte deelname, vol is vol.
Vermeld bij opgave je naam, adres en je leeftijd. Geef bij opgave van meerdere kinderen uit 1 gezin
ook aan of ze bij voorkeur dicht bij elkaar moeten zitten.
Er zijn een aantal regels waar we ons allemaal aan moeten houden:
1. Er is een contactpersoon van Ons Vermaak aanwezig, te herkennen aan een geel hesje. Zijn
aanwijzingen moeten direct opgevolgd worden;
2. Houd altijd minimaal 1,5 meter afstand van andere personen;
3. Ga bij het opbouwen rechtstreeks naar je stek, ga niet “op visite” bij de buren;
4. Jeugd onder de 12 jaar mag bij het opbouwen geholpen worden door een direct gezinslid
(vader, moeder, broer of zus); Zij mogen ook op de visplek aanwezig zijn als de afstand tot
andere personen gewaarborgd blijft;
5. Alle vissers nemen hun eigen materialen mee;
6. Wij vragen jullie om zo min mogelijk supporters en kijkers uit te nodige / mee te brengen
naar de vijver. Dit om het risico zo klein mogelijk te houden;
7. Bij het einde van de wedstrijd blijft iedereen op zijn eigen stek; er wordt bij jou op de plek
gemeten, volg de aanwijzingen van de meetploeg op;
8. Blijf na het meten ook op je plek bij je visspullen; ga niet meelopen met de meetploeg;
9. Wij geven een seintje voor de prijsuitreiking op het grasveld bij de invalidensteiger. Hierbij
zijn alleen de vissers aanwezig, publiek wordt verzocht hier weg te blijven. Houd afstand van
elkaar;
10. Als je naam wordt genoemd kom je naar voren en pakt een prijs; LET OP de prijs die je op
pakt is voor jou, je mag hem niet terugleggen voor een andere prijs. Aangeraakt is gekozen;
hierna ga je terug naar je plek op het gras. Het is niet toegestaan visspullen mee te nemen
naar de prijsuitreiking, laat die op je plek of ruim ze op buiten het grasveld;
11. Na de prijsuitreiking verlaten we het grasveld gedoseerd en houden rekening met de afstand
tot elkaar.
We hopen dat we met deze maatregelen de wedstrijd veilig kunnen laten verlopen en vragen jullie
volle medewerking hiervoor. Alleen samen kunnen we dit soort activiteiten organiseren.

Voor meer informatie zie onze website www.onsvermaakrijssen.nl of onze Facebookpagina.

