Robby Fish dankt zijn sponsors! Zonder hen was dit prachtig initiatief niet mogelijk!

Het ganse team van Robby Fish Zeehengelclub dankt zijn sponsors voor het ondersteunen van het Robby Fish festival!
Ondertussen uitgegroeid tot de topwedstrijd van het jaar! Zonder bovenstaande sponsors zou dit niet mogelijk zijn!

Beste vissers,
Om deze wedstrijd perfect te laten verlopen sturen wij u graag al wat informatie door!
1) Afspraken verwachtingen vanuit de Robby Fish Zeehengelclub
a. Wij hopen op een sportieve eerlijke visserij!
b. Milieu vriendelijke visserij: op elke boot zal een vuilzak aanwezig zijn, gelieve niets overboord te gooien ook geen papier. Wij danken u
alvast. (wij gaan ons best doen om alle zakken te verzamelen)
c. Veel lotjes kopen na afloop 
2) Zone van visserij: Vandaag wordt er getest, morgenvroeg zal dit definitief beslist worden. We hopen op een vlotte scharrenvisserij.
3) Penn’s Superprestige Boat 2016: uitslag zal toegevoegd worden aan dit topklassement
4) Verloop wedstrijd:
a. Wedstrijd kaart afhalen in het Kapiteintje vanaf 7.00. +
b. Opstappen doen we allen aan dezelfde steiger, boten die normaal niet aan de steiger liggen komen daar aanmeren, nadat er een aantal
vertrokken zijn. Indien dit toch zou wijzigen gaan we dit zo goed als mogelijk sturen.
c. bonnekes die aan je inschrijvingskaart bevestigd zijn: eentje voor goody-bag (met stempel) en eentje voor een drankje (zonder stempel)
d. Goody-bag zullen ’s avonds worden uitgedeeld.
e. Wedstrijd zelf eindigt om 16.00

f. Wegen zal op de kade gebeuren. Dit jaar hebben wij geopteerd voor 2 identieke weegstanden te organiseren. Opgepast het wegen per
boot gebeurt steeds aan de zelfde weegschaal, dus hou je bootcommissaris in de gaten.
g. Om het wachten te verzachten zal je daar met het bonnetje aan je inschrijvingskaart een pintje of cola kunnen krijgen. Voor de dorstige kan
je nog een tweede krijgen voor 1,5 euro. De schippers die voor ons varen krijgen ook een bonnetje samen met hun bootgeld! Schol……
h. Wij proberen alles zo vlot mogelijk te laten verlopen, maar hou er rekening mee dat er 131 vissers en 24 boten zijn…..
i.

Aan bootcommisarissen/ vissers:
1. Gelieve de vis correct te meten, bij twijfel nameten met deelnemer
2. Nakijken of de vis grondig gekuist is.
3. Vis mag niet onder water gezet worden nadat hij is nagekeken door de bootcommisaris.
4. Boten blijven steeds in dezelfde afgesproken zone, verkassen naar totaal andere zone mag enkel met toestemming van de
jury.
5. Zeebaars telt niet! Spijtig maar is niet anders. Levend terugzetten.

j.

Na het wegen: Boulevard 25 (iets verder dan het Kapiteintje 50m) verzamelen.

k. Verkoop lotjes, voor de club super belangrijk! Er zijn echt mooie prijzen! Dus laat jullie maar eens helemaal gaan  Thanks

l.

De hoofdprijs!

De hoofdprijs is een samengesteld pakket visgerief ter waarde van 500€!

En zoals de rest van onze prijzen zijn dit allemaal bruikbare recente dingen 
m.

Bekers/medailles/bons allen aanwezig 

n. Extra prijzen: de beste schipper (hoogste gemiddelde per visser) krijgt een aandenkingsplaat voor in de boot en een heerlijk titsen biertje

o. Extra Aanwezigheidsprijs……. Robby Fish zorgt voor een extra prijs. Persoon moet aanwezig zijn! Mooie verassing!

Robby Fish dankt jullie alvast voor jullie inschrijving! En wensen iedereen veel succes toe! Wij gaan er weer het beste van
maken! Mogen de beste winnen!
Tevens danken wij Danny , bootmanager Blankenberge en Theo verkennis voor hun hulp.
We hebben 131 inschrijvingen en 24 schippers die zaterdag de zee op gaan.
Wij hebben er zin in! U toch ook?
Robby Fish Zeehengelclub bestuur

