
       AFSLUITING ZOMERPROGRAMMA 2022

               ZONDAG 2 OKTOBER
Op zondag 2 oktober organiseren wij een koppelwedstrijd vanaf de kant.
Deze wedstrijd is alleen voor senioren.
Aan deze wedstrijd kan mee gevist worden met een maat die geen lid van de Arnoud
is. ( 1 van de twee moet lid zijn van De Arnoud )

WEDSTRIJDWATER: Noodholland kanaal, Landsmeer.
VERZAMELPLAATS:  bij “Action” einde weg Meer en Duin nr. 201 te Lisse.

Loting: om 6.30 uur.
AANVANG WEDSTRIJD: 8.15 uur tot 13.15, zonder pauze. ( 5 uur )
HENGELSOORT IS VRIJ.
Er wordt op gewicht gevist 
BARBEEL, MEERVAL,   SNOEK , SNOEKBAARS EN PALING TELLEN NIET MEE.
Gevist wordt er in twee vakken. ( eerste vak is altijd het grootst.)
Afstand tussen beide deelnemers: vanaf het nummer gemeten,
Maximaal 3 meter naar links en 3 meter naar rechts.

Verder worden dezelfde reglementen toegepast als bij de competitie! 
Het gebruik van de katapult en verse de vase is verboden.

De prijzen in de vorm van waardebonnen
worden direct na afloop aan de waterkant uitgereikt.!!!

Inleg € 10,00 per persoon.( € 20.- per koppel )
U kunt zich opgeven door een envelop met € 20,- in de bus te doen bij:
Piet ter Veen Erfvoort 34  2211 DE Noordwijkerhout
Of mailen naar pcterveen@hetnet.nl en geld over maken naar: 
Bankrekening NL97 RABO 0346935105, tnv P.T.M. ter Veen.

Na maandag 26 september kan je niet meer mee doen.

Deelname is geheel voor eigen risico

                   Afsluitende koppelwedstrijd.
                 Op zondag 2 oktober 2022.
Iedereen wordt dringend verzocht uiterlijk 6.30 uur aanwezig te zijn bij ACTION te Lisse.

Wij geven ons op voor deelname aan de afsluitende koppelwedstrijd.

Naam: ….........................................................Naam :..……..…………………………………

Corr.adres: ………………………………………..          tel.  …………………………………

Inlegbedrag € 10,- per persoon ( € 20,- per koppel )

U kunt zich opgeven tot en met maandag 26 september 2022 bij:
Piet ter Veen    Erfvoort 34    2211 DE    Noordwijkerhout      tel. 06-12995393
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