HENGELSPORTVERENIGING “DE ARNOUD”

ZONDAG 23 APRIL 2017
EXTRA WEDSTRIJD
IN HET VOORNSE KANAAL.
Dit jaar is er besloten om ergens anders heen te gaan..
Voor degenen die hier nog niet gevist hebben, hier wat informatie.
Er zijn hier een heel aantal steigers neergezet, waar vanaf je kunt vissen.
( we weten niet of wij ook op de steigers zitten zijn ook stukken zonder steigers )
Dit water staat bekend als paaisloot voor de brasems.
In het voorjaar trekken vanuit het haringvliet duizenden brasems dit water in.
Let wel op aan de kant is het 1 meter diep.
Dit is maar tot 1 meter uit de kant, dan gaat het steil naar beneden.
Een paar meter uit de kant kan het al 4 tot 5 meter diep zijn.( lange tuigjes maken )
Met de feeder kan je naar de overkant gaan.
Vaak juist tegen het riet, op een meter water kan het vol liggen met brasem.
Zijn de vissen nog niet aan het paaien dan kan je ook een paar meter uit de overkant
of in het midden goed vis vangen. Dit geld natuurlijk ook voor de vaste stokvissers.
Soms zit de vis op half water dus probeer ook een boven de grond te vissen.
INLEGGELD VOOR DEZE WEDSTRIJD IS € 10,VERZAMELPLAATS:
MEER EN DUIN NR.201 2163 HE TE LISSE ( BIJ ACTION )
LOTING:
OM 5.25 UUR.
AANVANG WEDSTRIJD: 7.30 UUR TOT 13.30 UUR. (6 UUR) GEEN PAUZE.
ER WORDT OP GEWICHT GEVIST.
( Alleen snoek, snoekbaars en paling tellen niet mee.)
HENGELSOORT EN LENGTE ZIJN VRIJ.
HET PRIJZENGELD WORDT DIRECT NA AFLOOP UITGEREIKT IN WAARDEBONNEN.
U KUNT ZICH TOT EN MET MAANDAG

17 APRIL ALLEEN OPGEVEN DOOR
ENVELOP IN DE BUS TE DOEN BIJ:
Piet ter Veen Erfvoort 34 2211 DE Noordwijkerhout
OF TE MAILEN NAAR. pcterveen@hetnet.nl
Ik geef me op voor deelname aan de extra wedstrijd op 23

april in het voornse kanaal

NAAM: …………………………………… TEL. ………………………
Opgeven tot 17 april bij Piet ter Veen Erfvoort 34 Noordwijkerhout pcterveen@hetnet.nl
DEELNAME IS GEHEEL VOOR EIGEN RISICO.

