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Bekijk de webversie

Uitnodiging voor onze Viswedstrijd

Aan de leden en donateurs van HWS De Sporthaven
Zaterdag 11 juni.a.s. organiseren wij een
Viswedstrijd in de Sporthaven!
Van 12 tot 17 uur kunnen de vissers de strijd met elkaar
aanbinden. Er is een hoofdprijs te winnen voor de langste vis,
maar ook voor het meeste gewicht aan vis.
Deelnemende kinderen hebben altijd prijs!
Hoe ziet de dag eruit?
Om 11:30 uur Inloop met koffie, 12:00 uur de opening van de viswedstrijd, en rond 14:30 uur
bekendmaking van een tussenstand. 17:00 uur sluting van de wedstrijd en aansluitend de
prijsuitreiking.
Vanaf 12:00 uur worden drankjes door de barmedewerkers opgenomen bij de deelnemers en
ook gebracht. Aan de bar bestellen is nog steeds mogelijk. Tussentijds worden hapjes langs de
deelnemers gebracht en rond 15:00 uur worden broodjes aangeboden.
Kortom: We maken er een leuke dag van.
Aanmelden:
Je kan je aanmelden bij onze wedstrijd leider, Nikita van den Hazel, via een e-mail
aan: n.vandenhazel@gmail.com
(Kinderen mee naar de wedstrijd? Geef het even door!)
Deelname aan de wedstrijd bedraagt € 3,-. Dit geldt voor leden, donateurs en introducees.
Deelnemers dienen zich vooraf aan te melden, betaling vind plaats bij de bar in de kantine.

Wedstrijd regelement
Enkel vissen die gevangen worden binnen de wateren van de Hilversumse Sporthaven en
binnen de tijden van de wedstrijd worden meegenomen in de weging.

Deelnemers mogen plaats nemen aan de steiger of op (eigen) aangemeerde boot.
Deelnemers mogen niet met de boot midden op het water of anders dan aan eigen steiger
aanmeren.
Per deelnemer mag er 1 hengel uitgegooid zijn. Er mogen meerdere klaarliggen aan wal
maar er mag maar met 1 hengel tegelijk gevist worden.
Vissen mogen enkel gevangen worden met een hengel. Fuiken, kruisnetten en schepnetten
zijn niet toegestaan.
Deelnemers mogen zelf kiezen op welke vis ze willen vissen, er word geen onderscheid
gemaakt tussen roof- of witvis.
De keuze van aas ligt geheel bij de deelnemer.
Vanuit de organisatie word er niet ‘gevoerd’ om extra vis in de wateren te lokken.
Deelnemers mogen op eigen gelegenheid wel voeren voor de wedstrijd.
Deelname aan de viswedstrijd is op eigen risico, de organisatie waarborgt spelers niet m.b.t.
visvergunning e.d.
Gevangen vis word na weging weer uitgezet.

Donateurs
De wedstrijd is mede mogelijk gemaakt door donaties van Boes Klus en Van Buren
Administraties, dank hiervoor!
Organisatie: Nikita (Wedstrijd leider), Anja en Moniek (Horeca)

hwsdesporthaven.nl

Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}.• Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. • Voor een goede
ontvangst voegt u hwsdesporthaven@gmail.com toe aan uw adresboek.

