Kastelse Zeevissers vzw
p/a Marc Biermans, Pastorijstraat 9, 2460 Kasterlee
gsm 0493/70 78 74 email: hetkroontje@telenet.be

Kasterlee, 22 juni 2017

UITNODIGING
_____________________

32ste TONGENFESTIVAL
7e Memorial Jacques Verkennis
BLANKENBERGE - BELGIUM
19 AUGUSTUS 2017
Geachte collega's Zeevissers,
Beste Vrienden,
Als verantwoordelijke van de Kastelse Zeevissers heb ik de eer en het genoegen U uit te nodigen op onze internationale
zeehengelwedstrijd, de 32e uitgave van het " Tongenfestival ", die doorgaat vanuit de haven van Blankenberge en dit op
zaterdag 19 augustus 2017.
Wij rekenen erop samen met U deze 32e editie wederom tot een goed einde te brengen. Tevens is het voor de deelnemers van
onze eigen club de 7e memorial Jacques Verkennis waarvoor er een trofee voor de eerste KZV-er voorzien is.
Wij willen ook graag de sponsoren en vrienden bedanken die onze club een warm hart toedragen.
Hier volgen enkele technische details:
U kunt inschrijven zowel als individueel als per team van vier of vijf vissers. Voor de teamuitslag tellen de vier beste uitslagen
van elk team. Het slechtste resultaat valt bij inschrijven met vijf teamleden dus weg. Er worden geen mix-teams gemaakt.
Bijgevoegd inschrijvingsformulier dient U voor 15 augustus 2017 a.s. naar de verantwoordelijke van de K.Z.V. Kasterlee, Marc
Biermans, Pastorijstraat 9, 2460 Kasterlee te versturen of te mailen.
Het inschrijvingsrecht bedraagt 60 €. (aas niet inbegrepen), als de wedstrijd door weersomstandigheden wordt afgelast zullen er
geen kosten worden aangerekend. Jongeren tot en met 18 jaar betalen 40 €, alle andere deelnemers betalen 60€.
De boottrekking heeft plaats donderdag 17 augustus 2017 vanaf 19.00u in Café ’t Kroontje, Pastorijstraat 9, 2460 Kasterlee.
Wij verwachten U op zaterdag 19 augustus 2017 om 7 u in ’t Kapiteintje te Blankenberge om uw wedstrijdkaart op te halen.
Er wordt gevist volgens de reglementen van de BCSA -BA wedstrijdcommissie. Er mag met twee hengels gevist worden. Tong
primeert in deze wedstrijd. De opmaak van de uitslag en rangschikking gebeurt per boot. Indien er op een boot geen tong
gevangen wordt, worden de deelnemers van die boot in de einduitslag opgenomen na alle vissers die wel tong gevangen
hebben.
De prijsuitreiking heeft plaats op zaterdag 19 augustus 2017 omstreeks 19 u. in Bistrorant Boulevard 25 te Blankenberge.
Het aantal deelnemers is beperkt, de eerst ingeschrevenen hebben dan ook prioriteit..
Er rest ons alleen nog U een aangename wedstrijd toe te wensen.
Sportieve groeten,
KZV Kasterlee
Bestuur Kastelse Zeevissers vzw

