HENGELSPORTVERENIGING DE ARNOUD
DEELNAME FORMULIER WINTERCOMPETITIE 2019/2020
Voor een goede start van het winterprogramma, is het voor de organisatie
van groot belang te weten wie er gaan deelnemen aan de wintercompetitie.
U wordt vriendelijk doch dringend verzocht om zo spoedig mogelijk onderstaand formulier
ingevuld en wel, met het verschuldigde bedrag in een gesloten envelop in de brievenbus
te doen bij Piet ter Veen opgeven tot en met woensdag 9 oktober 2019.
Dit jaar zal “De Arnoud” een financiële bijdragen doen.
Dus kan ook dit jaar weer gevist worden om dagprijzen.
Alleen voor het verdelen van de dagprijzen wordt de baan gescheiden in twee vakken.
Bij erg slechte vangsten of geen vis worden de dagprijzen verloot.
Bij niet aanwezig zijn na afloop, vervalt uw prijs en gaat na de volgende visser.
Loting is bij ACTION tegenover de Nachtegaal, einde industrieterrein Meer en Duin nr.201.
DATUM WEDSTRIJDEN LOTING AANVANG
12 okt. 1e competitie
7.15
8.45
e
e
2 26 okt. 2 competitie
7.15
8.45
e
e
3 09 nov. 3 competitie
7.15
8.45
7.15
8.45
4e 23 nov. 4e competitie
7.15
8.45
5e 07 dec. 5e competitie
Tevens is de 5e wedstrijd ook de snert wedstrijd.
6e 04 jan. 6e competitie
7.15
8.45
e
e
7 18 jan. 7 competitie
7.15
8.45
e
e
7.15
8.45
8 01 feb. 8 competitie
e
e
9 15 feb. 9 competitie
7.15
8.45
e
e
7.15
8.45
10 29 feb. 10 competitie
11e 14 ma. 11e competitie
7.15
8.45
12e 28 ma. 12e competitie
6.15
7.30
prijsuitreiking/diner na de wedstrijd van 28 maart om
1e

VISPLAATS
N-Kanaal ( Akersloot )
N-Kanaal ( W+O Graftdijk )
Amstel ( Oudekerk a/d amstel )
N-Kanaal ( Molen Neck )
N-Kanaal ( W+O Graftdijk )
N-Kanaal ( Landsmeer )
N-Kanaal ( Molen Neck )
N-Kanaal ( W+O Graftdijk )
N-Kanaal ( Jispersluis )
N-Kanaal ( Akersloot )
N-Kanaal ( W+O Graftdijk )
Buiten Spaarne
15.00 bij café van den Geest.

LET OP De visplekken voor 2020 staan nog niet vast, kan nog veranderen.
Loting van alle wedstrijden beginnen op de zelfde tijd behalve de laatste wedstrijd, dit is omdat
aansluitend de prijsuitreiking/diner wordt gehouden. ( wees op tijd )
Deelname is geheel voor eigen risico.

Wintercompetitie 2019/2020
IK DOE GRAAG MEE AAN DE WINTERCOMPETITIE 2019/2020

€ 22,50

IK WIL OOK MEE DOEN MET HET KOPPEL VISSEN JA / NEE

€ 3,50

( voor koppel alleen opgeven als je zeker weet dat je 8 wedstrijden mee kan doen. )

TOTAAL

€ ………

NAAM : ………………………………………… ADRES : ………………………………………………
POSTCODE : …………………. WOONPLAATS : …………………………… TEL : …………………
E-Mail : ……………………………………………….
U kunt zich alleen opgeven door te mailen of een envelop in de bus te doen.
Inschrijven tot woensdag 9 OKTOBER bij:
Piet ter Veen Erfvoort 34 2211 DE Noordwijkerhout pcterveen@hetnet.nl

