Ravenstein, 15 juli 2020

Beste sportvissertjes,
Graag nodigen wij jullie uit voor de jaarlijkse jeugdviswedstrijd van HSV de Pollepel op zaterdag
22 augustus 2020 aan de Stadsgracht te Ravenstein. Tijdens deze wedstrijd kunnen jullie samen
strijden om wie de meeste vissen vangt en wie de grootste vis vangt.
Dit allemaal onder leiding van deskundige begeleiders die jullie de fijne kneepjes van het
sportvissen zullen bij brengen.
Voorwaarden:
• Voor jeugdleden t/m 14 jaar (met vergunning HSV de Pollepel voor 2020). Deelname is gratis!
• Kinderen die nog geen lid zijn van HSV de Pollepel, kunnen voor slechts € 3,00 een jaar lang
lid worden van HSV de Pollepel. Vergunningen zijn verkrijgbaar bij de Ad van den Oever of
eventueel bij de wedstrijd (graag gepast geld meenemen).
Probeer ook je vriendjes en vriendinnetjes aan deze wedstrijd mee te laten doen!
• Vissen met vaste hengel, maximaal ± 5 meter met dobber.
• Alleen met witte maden of brood.
• Lokvoer wordt door HSV de Pollepel verstrekt.
• Zelf een leefnet of emmer meenemen om de gevangen vis in te bewaren.
• Verzamelen vanaf 13.15 uur en loten om uiterlijk 13:30 uur op de parkeerplaats van De Bleek te
Ravenstein.
• Aanvang wedstrijd 14.00 uur.
• Einde wedstrijd 16.00 uur.
• Er wordt gevist op lengte.
• Na afloop gaan we gezamenlijk naar café de Maasstad en krijgt iedere deelnemer een lekker
frietje met een snack!
• Prijsuitreiking ± 16:30 uur. Bekers voor de eerste drie en een beker voor de vanger van de
grootste vis.
• Ouders zijn welkom en mogen assisteren maar niet vissen!
• Wie geen vaste hengel heeft, krijgt een hengel met toebehoren te leen van HSV de Pollepel.
Mocht je hengel willen lenen. dit wel doorgeven bij aanmelding
• De wedstrijd gaat ongeacht de weersomstandigheden altijd door.
• Maximaal aantal deelnemers 25, dus geef je snel op! Uiterlijk voor woensdag 19 augustus.
Opgeven per e-mail op renatejohnkocken@gmail.com of via whats app op 06-30944655

