Boekje 2017
Wedstrijdrooster HSV Dobbertje Onder senioren 2017

Koningsvissen
Donderdag 4 mei
Donderdag 11 mei
Donderdag 18 mei

viswater dommel
viswater dommel
viswater dommel

Sterrenbos
Sterrenbos
Sterrenbos

Inschrijfgeld : € 5.00 per wedstrijd, prijzen zijn waardebonnen
Inschrijven : tot 18.00 uur aan de waterkant Sterrenbos
Vissen
: 18.30 -21.00 UUR, IVM HET VROEG DONKER ALS NODIG
: Bij genoeg deelnemers vissen we in sectoren
: Men moet minimaal 2 wedstrijden mee vissen om in aanmerking te komen
: voor de eindrangschikking
Hengeltype : Alle hengeltype vrij
Prijsuitreiking : vindt plaats na de laatste wedstrijd van het koningsvissen op 18 mei 2017 bij
: Cafe zaal Overberg te Sint-Michielsgestel

Zomeravondcompetitie ism EBHV Berlicum.
Donderdag 1 juni viswater Zandvang
Den Brand
Donderdag 8 juni viswater Dommel
Sterrenbos
Donderdag 15 juni viswater Zandvang
Den Brand
Donderdag 22 juni viswater Dommel
Sterrenbos
Donderdag 29 juni viswater Zandvang
Den Brand
Donderdag 6 juli viswater Dommel
Sterrenbos
Donderdag 13 juli Viswater Zandvang
Den Brand
Donderdag 20 juli viswater Dommel
sterrenbos
Inschrijfgeld : € 5.00 per wedstrijd, prijzen waardebonnen.
: Betalen per wedstrijd.
Inschrijven : tot 18.00 uur aan de waterkant bij het Sterrenbosch of bij de Zandvang bij de
: fietsbrug op Den Brand of telefonisch W. van Houtum 06-19934073 of H. van
: Rooij 06-20230269 tot 17.55 uur.
Vissen
: 18.45 - 21.15 uur, bij genoeg deelnemers vissen we in sectoren. De beste
: 6 wedstrijden van de wedstrijden tellen
: Men moet minimaal 6 wedstrijden mee vissen om in aanmerking te
komen voor de eindrangschikking
Hengeltype : Alle hengeltype vrij
Prijsuitreiking : Vindt plaats na de laatste wedstrijd bij Cafe Zaal Overberg Sint-Michiels gestel
: Bij alle wedstrijden van de zomeravond competitie tellen
: Paling, Snoek en Snoekbaars niet mee.

Wedstrijdrooster “Dobbertje Onder” Jeugd 2017
In samenwerking met Van Vreede Hengelsport
Koningsvissen (alleen voor leden)
Maandag 29 mei
Maandag 12 juni
Inschrijfgeld
Inschrijven
Vissen
Hengeltype
Prijsuitreiking

viswater vijver
viswater vijver

Moerschot
Moerschot

: geen
: tot 18.30 uur aan de vijver Moerschot
: 19.00 – 20.30 uur, gevist wordt er op lengte
: vaste hengel, lengte tot 8 meter (geen werphengel)
: zaterdag 8 juli om ± 13.15 uur in Café Zaal Overberg te
: Sint- Michielsgestel

Rabobank zomeravond competitie
Maandag 19 juni
Maandag 26 juni
Maandag 3 juli
Inschrijfgeld
Inschrijven
Vissen
Hengeltype
Prijsuitreiking

viswater vijver
viswater vijver
viswater vijver

Moerschot
Moerschot
Moerschot

: € 3,00 voor 3 wedstrijden betalen bij het inschrijven van de 1 e
wedstrijd
: tot 18.30 uur aan de vijver Moerschot
: 19.00 – 20.30 uur, gevist wordt er op lengte.
: vaste hengel, lengte 8 meter (geen werphengel)
: zaterdag 8 juli om ± 13.15 uur in Café Zaal Overberg te
: Sint- Michielsgestel
Bij deelname van 2 wedstrijden altijd prijs.

Rabobank Open Gestelse jeugdkampioenschappen
Zaterdag

8 juli

Inschrijfgeld
Inschrijven
Vissen
Hengeltype
Prijsuitreiking

Sjors sportief

viswater vijver

Moerschot

: € 2,00
: tot 10.00 uur bij de vijver Moerschot
: 10.30 – 12.00 uur, gevist wordt er op lengte.
: vaste hengel, 8 meter (geen werphengel)
: Meteen na de wedstrijd om ± 13.15 uur in Café Zaal Overberg te
Sint Michielsgestel. Tevens prijsuitreiking van het koningsvissen en
De zomeravond competitie
Iedere deelnemer prijs.
( schoolproject )

Jeugd visles (kennismaken met de hengelsport )
Woensdag 21-28 juni 14.00-16.00 uur
Bij de vierkante vijver de moerschot
bij tennispark de beek
Opgeven voor deelname op de web site van Sjors Sportief

