
Corona Protocol HSV “het Zwartewater”Genemuiden 
 
Dit protocol is opgemaakt voor het veranderwoord organiseren van wedstrijden van HSV 
“het Zwartewater”Genemuiden.  
 
Aanmelden wedstrijden: 
 
De onderlinge wedstrijden worden bekend gemaakt via de mail, Website en APP groep. 
Opgave kan tot de vrijdag voor de wedstrijd tot 16:00 uur. Dit gebeurd via whatsapp via 
telefoonnummer 06-10719693 of via de mail hsvhetzwartewater.wedstrijden@gmail.com. 
Bij opgave wordt het protocol voor deelname toegezonden, tevens is deze te vinden op de 
website www.hsv-genemuiden.nl. Maximaal 30 vissers. 
 
Aankomst bij viswater: 
 
Bij aankomst bij het viswater worden de handen gedesinfecteerd met een desinfectiegel. 
Hier naast staan 2 bakjes, 1 met enveloppen met hierin de lootjes en 1 bakje voor het 
inschrijfgeld. 
Het inschrijfgeld wordt contact en gepast in het bakje gedaan en een lootje wordt getrokken 
uit het andere bakje. De wedstrijdleider ziet hierop toe dat dit gebeurt op 1.5 meter afstand. 
Wanneer de deelnemer een lootje heeft getrokken rijdt hij rechtstreeks met zijn auto naar 
de juiste plek. 
 
Visplekken: 
 
De visplekken hebben een onderlinge afstand van minimaal 15 meter. 
De auto wordt geparkeerd achter de visstek.  
 
Wegen einde wedstrijd. 
 
De wedstrijdleider legt de weegattributen achter de stek van de visser. 
De visser doet zijn eigen vis in het weegnet en weegt zijn eigen vis. 
De visser legt de weegschaal neer en neemt 1.5 meter afstand, de wedstrijdleider leest het 
gewicht af en registreert dit op het wedstrijdformulier. Na toestemming van de 
wedstrijdleider, zet de visser zijn gevangen vis terug in het water. Hiernaar worden alle 
wedstrijd attributen gedesinfecteerd en bij de volgende visser achter de stek neergelegd en 
gaat de volgende visser zijn vis wegen. 
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Uitslag wedstrijd: 
 
De uitslag wordt gedeeld via whatsapp. Voor degene die geen whatsapp hebben worden 
gebeld door de wedstrijdleider. Hierop volgt een drive through prijsuitreiking, langs de route 
bij het verlaten van het wedstrijdcircuit liggen de gewonnen items per deelnemer klaar. 
 
Verlaten wedstrijdcircuit: 
 
Elke deelnemer welke het circuit weer verlaat desinfecteert de handen weer met desinfectie 
gel. 
 


