
   Hengelsportvereniging " de Arnoud ".

SNERTWEDSTRIJD

SNERTSPONSOR CAFÉ GEERLINGS " DE RUIGENHOEK "

         ZATERDAG 10 DECEMBER 2022
       
LET OP!!!!!!!              : Alleen wintercompetitie vissers doen automatisch mee.
                                       Maar ook alle andere leden van de Arnoud zijn welkom om mee

  Te vissen op deze dag.

WEDSTRIJDWATER : Noord-Hollands-Kanaal  bij  West en Oost Graftdijk.
  Bij vorst in de nacht en overdags tegen het vriespunt bepaalt de
  wedstrijdcommissie of de wedstrijd door gaat.
  Vriest het overdag dan gaat de wedstrijd niet door.
  Gaat het niet door krijg je bericht dat het afgelast is.
    

VERZAMELPLAATS : Is er niet
Er wordt de donderdag voor deze wedstrijd geloot en vrijdag
krijg je bericht op welk nummer je zit.
Dit houd in dat je wel opgeeft hoe je nummer bij jouw komt.
( per Mail of WhatsApp.)

VISTIJD                    : Er wordt gevist van 8.45 uur tot 12.45 uur.
1 uur voor de wedstrijd mag je opbouwen.

  (4 uur onafgebroken)

                                  : Er wordt op gewicht gevist!
 ( Alleen snoek, snoekbaars, paling, barbeel en meerval tellen niet mee.)
 ( zet deze vissoorten onmiddellijk terug.) 

                                      
INLEGGELD             : De inleg is € 5,00 per persoon. S.V.P vooruit betalen.

  ( voor de wintercompetitie vissers is het betaald bij de inleg. )
  

HENGELLENGTE    : Alle soorten hengels zijn toegestaan.

PRIJSUITREIKING   : Iedere deelnemer wordt verzocht na afloop naar café
Geerlings te komen, waar de prijzen zullen worden uitgereikt
En waar tevens een grootse verloting zal worden gehouden.

                  Natuurlijk dient U wel aanwezig te zijn.
                  De kampioen verdient de wissel "SNERTCUP".          
                  Verder zijn er diverse andere prijzen te verdienen.

SNERT                       : De familie Geerlings serveert voor U bij binnenkomst 
  "GRATIS' een flink portie snert.        

INSCHRIJVEN           : Men kan inschrijven tot en met maandag 5 december

:Voor deelname is voor inschrijven verplicht.
  Aanmelden bij Piet ter Veen via:
  WhatsApp 06-12995393
  of per e-mail pcterveen@hetnet.nl
  Heeft U geen van beiden bel me dan op 06 - 12995393 
  Deelname kan alleen als het inleggeld overmaakt wordt op
  Bankrekening NL97 RABO 0346935105, tnv P.T.M. ter Veen.
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