Restant PROGRAMMA 2021
Bij deze een aangepast programma, de geplande activiteiten i.h.k. van
ons 50 jarig jubileum schuiven we door naar 2025.
Tijdens de viswedstrijden dienen, mits anders aangegeven, de voorwaarden uit de Vispas en het
wedstrijdreglement van H.S.V. Zevenhuizen e.o. te worden nageleefd. Het wedstrijdreglement is
terug te vinden op www.hsvzevenhuizen.nl of te verkrijgen bij het bestuur.
DATA ZOMERCOMPETITIE 2021
wedstrijd nr.
1
2
3
4
5







Datum
28 augustus
11 september
25 september
9 oktober
23 oktober

Vertrek
5:00
6:00
6:00
6:00
6:00

einde wedstrijd
13:00
13:00
13:00
13:00
13:00

We vertrekken vanaf het parkeerterrein van EP Poeder, Kokswijk 1 te Zevenhuizen
De inleg per wedstrijd bedraagt €1,00 (graag contant en passend te voldoen)
De beste 4 wedstrijden bepalen de eindstand
Degene die tijdens de competitie de zwaarste brasem en/of voorn vangt krijgt een beker
De wedstrijdcommissie maakt de locatie bekent op www.hsvzevenhuizen.nl
Tijdens de wedstrijden is de wedstrijdcommissie bereikbaar op de hier onderstaande nrs.:
R. Veldman (06-51669975) en T. Helmholt (06-53800137)

FEESTWEEK ZEVENHUIZEN2020
Junioren:
Op vrijdag 20 augustus 2020 organiseren we een viswedstrijd voor de jeugd. Kinderen vanaf 6 t/m 17
jaar kunnen hieraan deelnemen. De inschrijving is vanaf 17:45 uur bij Café De Appelhof. De
jeugdwedstrijd wordt mede mogelijk gemaakt door Bouwbedrijf Scheerhoorn. Tevens wordt er gevist
om de Duurt van Dijkbokaal voor de visser met de meest gevangen lengte Deelname is gratis!
Senioren:
Voor alle inwoners en leden en genodigden van H.S.V. Zevenhuizen e.o., vanaf geb. dat. 01-01-2006,
organiseren we op zaterdag 21 augustus 2021 een viswedstrijd. Er wordt dan gestreden om de
“FEESTWEEKBOKAAL”. U kunt zich onder het genot van een kop koffie en een broodje, vanaf
05:30 uur inschrijven in Café De Appelhof. De wedstrijd wordt mede mogelijk gemaakt door
Overwijk schildersbedrijf. We vissen tot 12:00 uur. De locatie waar we gaan vissen wordt ‘s
morgens bekend gemaakt. Deelname is gratis!

Z.O.Z.

SNOEKCOMPETITIE 2021/2022
Voor leden van de HSV Zevenhuizen, inwoners van Zevenhuizen en genodigden.
Datum (zondagen)
24 oktober 2021
14 november 2021
5 december 2021
9 januari 2022
30 januari 2022
27maart 2022

vertrek
07:00
07:00
07:00
07:00
07:00
07:00

einde wedstrijd
In overleg
In overleg
In overleg
In overleg
In overleg
In overleg

Bijzonderheden
Check
www.hsvzevenhuizen.nl
voor eventuele
bijzonderheden of bel
06-22550474
Telt niet mee voor de
Scheerhoornbokaal

De “BOUWBEDRIJF SCHEERHOORNBOKAAL” is voor degene die de grootste snoek heeft
gevangen. Degene die de meeste centimeters aan snoek vangt mag zich lengtekampioen noemen.
Het vertrekpunt voor de wedstrijden is het parkeerterrein voor Café De Appelhof. De prijzen voor
deze competitie worden beschikbaar gesteld door Bouwbedrijf Scheerhoorn, Rene Pijl
Installatietechniek en Kuperus Hengelsport en worden uitgereikt tijdens de jaarvergadering
Deelname is gratis!
JAARVERGADERING
De datum voor de jaarvergadering is nog niet bekend, zodra we dit weten wordt het bekend gemaakt.
CONTRIBUTIE/VISPAS 2021
Juniorleden tm 13 jaar €16,00
Leden
Peurvergunning
€17,50
NachtVispas

€32,50
€12,50

65+ leden
Derde Hengelvergunning

€30,50
€27,50

* voor betalingen via automatische incasso wordt €0,75 in rekening gebracht, door de federatie
** voor betalingen anders dan automatische incasso wordt €5,00 extra (ivm administratie kosten) in rekening gebracht
door de federatie

Als u uw lidmaatschap wilt opzeggen dan dient u dit voor 1 oktober 2021 te doen.
Het bestuur wenst u in het restant 2021 nog veel visplezier en hoopt u bij genoemde activiteiten te
ontmoeten.
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