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Er worden 14 wedstrijden georganiseerd waarvan er 10 meetellen voor het klassement, dus bij 10
geviste wedstrijden val je dan ook in de prijzen.
Het inschrijfgeld is € 5,- per wedstrijd per deelnemer.
-

Vissen met 1 hengel (hengelkeuze is vrij);
Men mag 1 reservehengel meebrengen ( met molen eraan, zonder onderlijn );
Alle aassoorten zijn toegestaan met uitzondering van witjes / zachte krab
Vissen onder de 10 cm worden niet meegerekend;
Vissen vanaf de waterlijn;
Vrijheid in keuze onderlijnen en lood;
Vis door meerdere personen gevangen dan telt alleen de vis voor degene die ‘m in de bek
gehaakt heeft. 2 haken in de bek dan telt deze voor beide personen;
Metingen mogen alleen verricht worden door de aangewezen personen;
Over de beslissing van de meting wordt niet gediscussieerd;
Wie 1 der regels overschrijdt word gediskwalificeerd;
Deelnemen op eigen risico;
Emmer Verplicht voor vis te bewaren;
Metingen aan het einde van de wedstrijd (indien nodig tussendoor);
Nummers worden bekend gemaakt bij de waterkant (loting door fam. Hoek);
Betaling inschrijfgeld in de winkel Hoekzeehengelsport;
Na einde wedstrijd nummerpaaltjes inleveren bij de wedstrijdleiding (Johan/Johan);

Wedstrijd data:
1e wedstrijd 15 januari 2016 Strand Vlissingen
- 21.00-01.00
e
2 wedstrijd 26 februari 2016 strand Walcheren - 21.00-01.00
3e wedstrijd 18 maart 2016 Nieuwe Waterweg
- 21.00-01.00
e
4 wedstrijd 29 april 2016 Dintelhaven
- 21.00-01.00 (Let op vergunning)
5e wedstrijd 27 mei 2016 Nieuwe Waterweg
– 21.00-01.00
e
6 wedstrijd 09 september 2016 Strand Domburg - 21.00-01.00
7e wedstrijd 07 oktober 2016 Dintelhaven
- 21.00-01.00 (let op vergunning)
e
8 wedstrijd 25 november 2016 Nieuwe waterweg - 21.00-01.00
9e wedstrijd 09 december 2016 Caland Kanaal
– 21:00-01.00
Vervolg competitie in 2017 (data onbekend) & prijsuitreiking in juni 2017 (exacte data
volgt) bij EEF&INEKE in de winkel Hoekzeehengelsport!! Rond de klok van 20:00 uur.
Let op : gaarne woensdag voor de wedstrijd uw aasbestelling doorgeven !!
: Gelieve uiterlijk woensdag voor aanvang wedstrijd aanmelden i.v.m. loting.
Havenweg 30
3253 XD Ouddorp
Tel: 0187-683232 / 0610395979 / 0622773643
info@hoekzeehengelsport.com

