De Vrije Noordzeevissers Oostende
Organiseren op zaterdag 31 maart 2018

De Espadoncup 2018
Internationale zeehengelwedstrijd te Oostende
Ingesloten de nodige inlichtingen en een inschrijvingsformulier

Voor verdere inlichtingen kunt U terecht bij:

Daniël Devriendt
Tel. 0475/893373

Oostende, 28/02/2018
Geachte Collega Zeevisser, beste vrienden,
Wij hebben de eer en het genoegen u uit te nodigen op onze internationale boothengelwedstrijd
“ESPADONCUP” die dit jaar wederom doorgaat vanuit de R.Y.C.O. jachthaven te Oostende en dit op
ZATERDAG 31 maart 2018
Bijzonderheden
-

-

De reglementen van het V.V.B.Z. zijn van toepassing. Belgische deelnemers dienen lid te zijn van het
V.V.B.Z. of aanverwante federaties. Buitenlandse deelnemers dienen over een bewijs van
verzekering(wedstrijdvergunning) te beschikken. Kopie dient verplicht bij deelnameformulier
gevoegd.
De inschrijvingen kunnen zowel individueel als per team van vijf vissers gebeuren
De boottrekking heeft plaats op vrijdag…30 maart om 19…..u in …Ryco
Oostende………………………………….
Uitmaak: Sportcommissie V.V.B.Z. en de V.N.V. Oostende.
Wij verwachten U op zaterdag 31 maart om 07.00u in de RYCO om uw wedstrijdkaart op te halen.
De boten varen uit om 08.00u.
Als er onder de kust gevist wordt, eindigt de wedstrijd om 16.00 uur, wordt er gevist aan de Goote
Bank eindigt de wedstrijd om 15.30 uur.
De gevangen vis blijft eigendom van de visser en mag na de weging afgehaald worden tegen afgifte
van de deelnemerskaart.
De vis wordt aan de weeg aangeboden enkel in de wedstrijdzakken. Onder geen enkel beding wordt
er vis in emmers aangeboden.

Belangrijk
- De prijsuitreiking heeft plaats omstreeks 19u – 19u30 in de bar van de RYCO
- Prijzen in natura worden voorzien voor de eerste en de tweede visser van elke boot.
- Het inschrijvingsrecht bedraagt 60,0€ (aas niet inbegrepen). Wanneer de wedstrijd afgelast wordt
door de weersomstandigheden, zullen geen kosten aangerekend worden.
- Het inschrijvingsformulier dient bij ons toe te komen 3 dagen voor de boottrekking en dient zorgvuldig
ingevuld, opgestuurd te worden naar daniel.devriendt@telenet.be
- Gelieve het inschrijvingsgeld over te maken op rekeningnummer BE25 3800 0424 0082 op naam van
Daniel Devriendt.
Ereprijzen :
- Trofee aan de 3 eerste individueel klassement
- Trofee aan de 3 eerste teams
- Trofee eerste dame
- Trofee eerste 60 plusser
- Trofee voor de eerste belofte en trofee eerste junior
- Trofee voor de zwaarste vis
- Prijs eerste deelnemende schipper ( optioneel)
Er rest ons nog enkel, U allen een aangename en visrijke wedstrijd toe te wensen
Het Bestuur

INSCHRIJVINGSFORMULIER INTERNATIONALE BOOTHENGELWEDSTRIJD
“DE ESPADONCUP” OP ZATERDAG 31 maart TE OOSTENDE
Club...........................................................................................................................................
Adres.........................................................................................................................................
Verantwoordelijke : .......................................................................................
e-mail : …………………………………………………………….
Tel : ...........................................................................................................................
Gelieve in onderstaande tabellen uw teams samen te stellen.
Opmerking : onvolledige teams worden niet aangevuld, deze mensen vissen bijgevolg
individueel en niet als team
Gelieve ook speciale categorieën aan te duiden : Dame – Veteraan – Belofte – Junior
Team A
1
2
3
4
5

Verbondnr.

cat

Team B

Verbondnr.

cat

1
2
3
4
5

Inschrijvingssom 60€ per visser (Formulier zonder het betalingsbewijs is ongeldig).
Aantal vissers:..........................X 60€. =...........................................................€
Gelieve de totaalsom over te maken aan Daniel Devriendt “V.N.V. Oostende”
rekeningnummer BE25 3800 0424 0082 BIC BBRUBEBB en het inschrijvingsformulier vóór
26 maart te mailen naar daniel.devriendt@telenet.be Buitenlandse deelnemers wedstrijdvergunning
bijvoegen a.u.b.
Door deze inschrijving verklaren wij ons akkoord met het algemeen reglement van de wedstrijd.
Datum ....../........./2018

Naam + Handtekening :

Opgepast !!! De inrichters van deze wedstrijd kunnen niet verantwoordelijk gesteld worden voor
eventuele ongelukken, van welke aard die ook mogen zijn.

