GENTSE ZEEDUIVELS –
het loze vissertje zelzate
vzw

Heifortstraat 5, 9940 Ertvelde

Tel / 0487 / 319.635

E-mail : zeebaars@hotmail.com

Noordzee Trofee – 2016
4e manche penn superprestige
Beste Sportvrienden ,
Bij deze hebben wij het genoegen U uit te nodigen voor de Internationale
wedstrijd “Noordzee Trofee” die zal doorgaan op zaterdag 7 mei 2016 te
NIEUWPOORT. Men kan individueel en per team deelnemen. De inschrijving
bedraagt 60 euro per persoon. Voor juniors en beloften 40 €.
De inschrijvingen kunnen via de post verzonden worden naar bovenstaand
adres, of via mail naar: zeebaars@hotmail.com (Gino Van Hoorde) voor 3 mei.
Het inschrijvingsgeld dient te worden betaald voor 4 mei op de rekening:

BE19 3900 7729 5012 met vermelding van naam en Noordzee
Trofee 2016.
De trekking der boten gaat door op woensdag 4 mei in Café Koophandel,
Baarledorpstraat 9, 9031 Drongen. Iedereen is welkom.
Voor de wedstrijdkaart dient U zich aan te melden zaterdag 7 mei vanaf 7h in
D’oude schole, Ramskapellestraat 86 te Nieuwpoort (Ramskapelle). Er wordt
gevist volgens de wedstrijdreglementen van het VVBZ.
De prijsdeling gaat door rond 19h in D’oude schole, Ramskapellestraat 86 te
Nieuwpoort (Ramskapelle). Er is een zeer mooie prijzentafel, ereprijzen
alsook een prijs voorzien voor eerste jeugd. Wij wensen U een mooie en
sportieve dag met veel vis.
Gino Van Hoorde
Sportbestuurder

Jens De Vrieze
Voorzitter

Website : http://users.skynet.be/gzd.be/
Facebook: https://www.facebook.com/Gentsezeeduivels
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Gelieve met de letter J-B-D of V aan te duiden als het een junior, belofte, dame of
veteraan is.
Het inschrijvingsrecht is 60€ per deelnemer

Aantal vissers:..........................X 60€.=...............................................€







Junioren en beloftes betalen maar 40 €.
Gelieve dit bedrag te storten voor 4 mei op rekening 390-0772950-12 van De Gentse
Zeeduivels - Het Loze Vissertje Zelzate vzw.
Inschrijvingsformulier te zenden naar Gentse Zeeduivels vzw. Heifortstraat 5, 9940
Ertvelde of te mailen naar zeebaars@hotmail.com voor 6 mei
GSM: 0487 /
319635
Het inschrijvingsgeld is enkel geldig indien betaald voor de boottrekking.
De inrichters van de Noordzee Trofee ; Gentse Zeeduivels Het Loze Vissertje Zelzate
vzw kunnen niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele ongevallen van
welke aard die ook zouden kunnen zijn.
Er wordt gevist volgens de reglementen V.V.B.Z..

Voor akkoord: naam en functie…………………………………………………………………
datum………………………….... Handtekening………………………………………………

Met dank aan:

