Programma & uitnodiging Jaarvergadering HC de Blankvoorn 2019
Dinsdagavondcompetitie
Dinsdag
Dinsdag
Dinsdag
Dinsdag
Dinsdag
Dinsdag
Dinsdag

21 mei, Winschoterdiep, Rijksweg, Scheemda, vissen tot plusminus 21.15 uur
28 mei, Mussel Aa-kanaal, Veele, vissen tot plusminus 21.15 uur
4 juni, Ruiten Aa-kanaal, Wollinghuizen, vissen tot plusminus 21.30 uur
11 juni, Pekel Aa, Zijlweg, vissen tot plusminus 21.30 uur
25 juni, Boelo Tijdenskanaal, Lethe, vissen tot plusminus 21.30 uur
2 juli, , Pekelderdiep, Nieuwe Pekela vissen tot plusminus 21.30 uur
9 juli, Wildervanckkanaal (steigers 1 tm 60), vissen tot plusminus 21.30 uur

Vertrek van de dinsdagavondcompetitie is om 17.45 uur vanuit Zalencentrum "Het Oude Wapen". Minimaal om 17.40
uur aanwezig zijn in verband met de loting. Inleg is € 3,00. Er wordt in twee vakken op stek gevist tot de aangegeven
tijd. Er mag direct worden begonnen met vissen. Einde van de wedstrijd wordt aangegeven met een geluidsignaal
(autoclaxon) op de afgesproken tijd. Indien het vroeg donker is, kan de eindtijd iets eerder zijn. De beste vijf
resultaten tellen mee voor de eindklassering.
Elke vakwinnaar ontvangt direct na de wedstrijd een waardebon van €10,00. De nummers 1 tm 3 van de competitie
ontvangen op de jaarvergadering eremetaal en waardebonnen. Tevens zullen alle deelnemers die minimaal vijf keer
hebben deelgenomen aan de competitie op de jaarvergadering een rollade ontvangen.

Overige wedstrijden
Zaterdag 20 april, Schnitzelwedstrijd, NW-Kanaal Heydenheim (loting 06.00 uur, dorpsplein)

Na de wedstrijd gaan we met elkaar bij Fally een heerlijke schnitzel eten. Voor de nummers 1 tm 3 zijn er vlees
pakketten en er is een poedelprijs voor de een na laatste plek welke worden uitgereikt op de jaarvergadering.

Zaterdag 28 september, Blankvoornbokaal, Gideonbrug, Groningen (loting 06.30 uur, dorpsplein)

Iedere deelnemer ontvangt een zak visvoer op de wedstrijddag. Voor de nummers 1 tm 3 zijn er prijspakketten en er
is een poedelprijs voor de een na laatste plek welke worden uitgereikt op de jaarvergadering.
.

Zaterdag 16 november, Herfstwedstrijd, Termunterzijldiep, Nieuwolda (loting 07.00 uur,
dorpsplein)

Iedere deelnemer ontvangt een metworst op de wedstrijddag. Voor de nummers 1 tm 3 zijn er waardebonnen en er is
een poedelprijs voor de een na laatste plek welke worden uitgereikt op de jaarvergadering.
Voor deze overige wedstrijden is opgave verplicht. Opgeven bij B. Smit, telefoon 06-24327563/bsmit00@ziggo.nl of
G. Korte, telefoon 06-25566575/g.korte@planet.nl, uiterlijk tot de donderdag voor de wedstrijd. Alleen doorgang van
de wedstrijd bij minimaal 10 deelnemers. Er zal worden gevist tot 13.00 uur. Voor deze wedstrijden bedraagt de inleg
€ 5,00. Na de weging worden onder het genot van wat frisdrank de einduitslag bekend gemaakt.

Andere evenementen
Zaterdag 6 april, 11 mei en 6 juli, voorrondes Federatief Clubkampioenschap. Finale 8 september.
Zaterdag 25 mei, Kampioenschap Westerwolde.
Dinsdag 18 juni, 17.30 uur: Jeugdwedstrijd, opgave via de scholen.
Maandag 9 december, 19.00 uur: Algemene ledenvergadering/prijsuitreikingen seizoen 2019.

Voor meer informatie over bovengenoemde zaken kunt u contact opnemen met G. Korte, telefoon
06-25566575 of B. Smit, telefoon 06-24327563 Dit programma evenals de verslagen van de
gehouden wedstrijden zijn terug te vinden op:

www.blankvoorn.nl

Meld u hier aan voor de nieuwsbrief!!!!

Wedstrijden Federatie Groningen/Drenthe
Als lid van HC de Blankvoorn kun je ook deelnemen aan de federatieve wedstrijden! Meer
informatie hierover is te vinden op de site van de hengelsportfederatie Groningen Drenthe
Let op! Opgave voor de wedstrijden van de Federatie gaat sinds 2017 niet meer via de secretaris. U
dient u zelf op te geven bij de Federatie. Ga naar http://www.vissen.nl/wedstrijden/federatievewedstrijden/opgaveformulieren.

