Aan de ouder(s)/verzorger(s) van onze
jeugdleden.
Inschrijving jeugdvissen.
’s-Hertogenbosch, maart 2017.
Deelname is het eerste jaar gratis.

Beste ouder(s)/verzorger(s).
Ook dit jaar worden er door de vereniging weer vijf
viswedstrijden voor de jeugd t/m 14 jaar georganiseerd. Zoals gebruikelijk zal er voldoende toezicht/hulp vanuit de
vereniging zijn om de jeugd te begeleiden. Maar uiteraard bent u als ouder(s)/verzorger(s) van harte welkom om hen aan
te moedigen en/of te helpen. Tijdens de wedstrijden zal de jeugd worden voorzien van een drankje en wat lekkers. De
wedstrijden vinden plaats op het Fortwiel op woensdagen van 18.30 uur tot 20.00 uur. De prijsuitreiking is op
zondagmiddag 17 september van 13.30 uur tot 15.30 uur in de Schijvenloods bij het Nico Schuurmanshuis in Orthen. Als
u wilt dat uw kind(eren) mee vis(t)(sen) vul dan het onderstaande inschrijfstrookje in. Inleveren van dit strookje kan bij
de vermelde adressen, graag uiterlijk op 31 mei.
Met vriendelijke groet namens De Grote Karper:

Benny van de Laar
ben.vdlaar@degrotekarper.nl
06-23403322

Door u kind mee te nemen:

Door de vereniging te verzorgen:

Vaste hengel (dus géén werphengel).
Snoertje (lijn, toprubber, dobber, lood en haakje).
Handdoek of oude doek (voor als je “vishanden” hebt).
Iets om op te zitten.
Hengelsteun.

Maden als aas (géén kunstaas) en lokvoer.
Drankje en wat lekkers.
Leefnetten (bruikleen voor de jeugd).
Meetgereedschap.
Eventueel (klein) reserve materiaal.

Kort regelement:

Einduitslag voor de prijzen:

Aanwezig zijn uiterst 15 minuten voor aanvang.
Plaatsbepaling d.m.v. loting (niet ruilen).
Er wordt gevist, door de jeugd, op lengte niet op gewicht.
De vis dient door de jeugd zelf te worden aangeslagen.
Vis bewaren in het (bruikleen) leefnet.
Meten na afloop van de wedstrijd.

Minimaal 4 wedstrijden = kans op een beker.
Iedereen een prijs bij minimaal 4 wedstrijden.
Er zijn bekers voor de nummers 1, 2 en 3.
De meeste vis is nr. 1, iets minder nr. 2 enz.
Voor iedereen een leuk aandenken.
Gezellige middag tijdens de prijsuitreiking.

Ja, ik wil en mag mee vissen:

Handtekening ouder/verzorger:

Achternaam: ………………………………...
Adres: ………………..

Voornaam: ………………..

Woonplaats: ……………… Postcode: ……….

Telefoonnummer: ……………………

E-mailadres: ……………………..

Geef even aan welke wedstrijd* je wel of niet meedoet:
7 juni .. JA/NEE*

21 juni .. JA/NEE*

5 juli .. JA/NEE*

30 aug .. JA/NEE*

6 sept .. JA/NEE*

Inleveren bij: Benny van de Laar, Slagenweg 9 / Patrick Kitslaar, 5e Donk 99 / Ad Kemps, Bijsteren 33 /
Bart Couwenberg, Pottenbakker 8 / Martin Schuurmans, Herven 12 / Bjorn Fleuren, Orthen 112 /
Dennis v.d. Leest, Wikveld 37 (allen in ’s-Hertogenbosch).
www.degrotekarper.nl

100 JAAR SPORTVISPLEZIER

info@degrotekarper.nl

