7,5 uurs koppelwedstrijd.
Op zaterdag 20 augustus 2022
Verzamelplaats: Industrieterrein Meer en Duin nr.201 bij Action te Lisse.
(tegenover motel de Nachtegaal)
Wedstrijdwater :

Noordhollands Kanaal
West Graftdijk / Molen Neck.

Om op tijd te kunnen beginnen, wordt iedereen dringend verzocht uiterlijk 5.25 uur aanwezig te
zijn, in verband met de loting voor de plaatsnummers.
Aanvang wedstrijd 7.00 uur tot 14.30 uur.
Wedstrijdduur: 7.5 uur aaneengesloten, zonder pauze!!!!!
Alle soorten hengels mogen worden gebruikt.
Alleen meerval, barbeel, snoek, snoekbaars en paling.
tellen niet mee en moeten dan ook onmiddellijk terug gezet worden.

Het gebruik van de katapult en verse de vase is verboden.
Inleg: € 10,00 per persoon. ( € 20.- per koppel )
Bij genoeg deelnemers vissen we in twee vakken: 1e vak West Graftdijk 2e Molen Neck.
Als we in twee vakken vissen is het eerste vak altijd het grootst.
Vissen we in één vak dan hoor je bij de loting waar we vissen.
Afstand tussen beide deelnemers: vanaf het nummer gemeten,
maximaal 2.5 meter naar links en 2.5 meter naar rechts.( dus max 5 meter uit elkaar )
Elke deelnemer wordt verzocht na afloop naar café Geerlings te komen in de "Ruigenhoek".
Daar zullen de prijzen worden uitgereikt en wordt tevens een grootse verloting gehouden.
Men dient de prijs zelf op te halen anders gaat deze door naar de volgende in het vak.
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 te maken naar:

Bankrekening NL97 RABO 0346935105, tnv P.T.M. ter Veen.
Laatste inleverdatum is maandag 15 augustus 2022.
Deelname is geheel voor eigen risico.

7,5 uurs koppelwedstrijd.
Op zaterdag 20 augustus 2022
Noordhollands Kanaal WEST GRAFTDIJK / MOLEN NECK.
Ik ………………………………………………. Doe mee aan deze wedstrijd met mijn
Vismaat ………………………………………….. tel. ………………………………….
Inleg per persoon € 10,-

totaal koppel € 20,- opgeven tot 15 augustus 2022

Piet ter Veen Erfvoort 34 2211 DE Noordwijkerhout of mailen naar pcterveen@hetnet.nl

Bankrekening NL97 RABO 0346935105, tnv P.T.M. ter Veen.

