
HENGELSPORTVERENIGING DE ARNOUD

DEELNAME FORMULIER WINTERCOMPETITIE 2022/2023

      DATUM   WEDSTRIJDEN      OPBOUWEN  AANVANG VISPLAATS
1e   15 okt.    1e  competitie           7.45     8.45 N-Kanaal ( Akersloot )
2e   29 okt.    2e  competitie           7.45    8.45 N-Kanaal ( Jispersluis )
3e   12 nov.   3e  competitie           7.45    8.45 N-Kanaal ( Spijkerboor )
4e   26 nov.   4e  competitie           7.45 8.45 N-Kanaal ( Molen Neck )
5e   10 dec.   5e  competitie              7.45    8.45 N-Kanaal ( W+O Graftdijk )
Tevens is de 5e wedstrijd ook de snert wedstrijd.
6e   07 jan.    6e  competitie           7.45    8.45 N-Kanaal ( Landsmeer )
7e   21 jan.    7e  competitie           7.45    8.45 N-Kanaal ( W+O Graftdijk )
8e   04 feb.    8e  competitie           7.45    8.45 N-Kanaal ( Jispersluis)
9e   25 feb.    9e  competitie            7.45    8.45 N-Kanaal ( Molen Neck )
10e 11 mrt. 10e competitie           7.45    8.45 N-Kanaal ( W+O Graftdijk)
11e 25 mrt. 11e competitie           7.45    8.45 N-Kanaal ( Spijkerboor )
12e 01 apr. 12e  competitie           7.45     8.45 N-Kanaal ( Buiten Spaarne )
prijsuitreiking/diner na de wedstrijd van 01 april om 15.00 bij café van den Geest.
LET OP De visplekken vanaf 10 december staan nog niet vast, kan nog veranderen

Voor deelname: Voor inschrijven verplicht aanmelden bij Piet ter Veen.
WhatsApp 06-12995393 of per e-mail pcterveen@hetnet.nl
Deelname kan alleen als het inleggeld overmaakt wordt op
Bankrekening NL97 RABO 0346935105, tnv P.T.M. ter Veen. 
INLEG :    INDIVIDUEEL € 22.50  +  KOPPEL € 3.50
Inschrijfgeld moet uiterlijk 11 oktober binnen zijn, anders kan je niet mee doen.

“NIEUW” GEEN LOTING : de wijze mannen loten vooraf de plaatsnummers voor de vissers.
De avond voor de wedstrijd wordt per mail of WhatsApp je nummer bekend gemaakt.

Als je niet mee kan doen geeft dit dan door tot woensdag voor de wedstrijd aan Piet.
( Denk hier aan, dit is in verband met loten op DONDERDAG.)

Geef ook je e-mail gegevens door en of je WhatsApp heb.
( als je echt niks heb bel ik je nummer door.)
Deelnemers gaan rechtstreeks naar de vis stek die vanaf 7:45 uur betreden mag worden.
( kom dus niet eerder dan 7:45 uur )

AANVANG WEDSTRIJD: 8:45 uur tot 12:45 zonder pauze. ( 4 uur )
HENGELSOORT IS VRIJ.
Er wordt op gewicht gevist 
BARBEEL, MEERVAL,   SNOEK , SNOEKBAARS EN PALING TELLEN NIET MEE.
Gevist wordt er in twee vakken voor prijzen.
( kan één baan zijn, eerste vak altijd het grootst.)
Het gebruik van de katapult en verse de vase is verboden.

Dit jaar zal “De Arnoud” ook weer 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.
3 prijzen per vak. ( bij geen vis ter weging aangeboden, loting. )
Prijzen in vorm van waardebonnen worden na de wedstrijd uitgereikt.
Probeer wel de 1,5 meter in acht te houden bij prijsuitreiking.

Deelname is geheel voor eigen risico.
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                       Wintercompetitie 2022/2023

Geef je op via email, WhatsApp of telefonisch.
Maak tevens bekend hoe je je plaatsnummer wilt ontvangen.

Piet ter Veen
Telefoonnummer 06-12995393
Email pcterveen@hetnet.nl

IK DOE GRAAG MEE AAN DE WINTERCOMPETITIE   2022/2023              € 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. )

Maak het geld € 22.50 of € 26.00  voor 11 oktober over op bankrekening
NL97 RABO 0346935105, tnv P.T.M. ter Veen

( Niet betaald op 11 oktober is ook niet mee doen. )
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