
Beste wedstrijdvissers                                                                                                    November 2019 
  
Na een evaluatie vergadering op 17-10-2019 met de besturen van de betreffende verenigingen  
(Hsv t’Pluimke – Hsv t’Koppeltje en Hsv de Ijzerenman)  hebben we besloten om te stoppen met de 
samenwerkingswedstrijden. 
 
Er is een alternatief uitgekomen zodat we toch de wedstrijden kunnen blijven vissen en vanuit de 
enquête veel punten kunnen afstrepen die de vissers willen. 
 
We gaan 2 clubkampioenschappen vissen waar iedereen die lid is van de verenging waar het 
clubkampioenschap is aan mee kan doen. 
 

1. Op het Pluimke 4 wedstrijden waarbij 1 wedstrijd een afschrijver is. En een totaal kampioen uit 
gaat komen ( plaats 1 – 2 – 3 – 4 )in het eindklassement 

2. Op de ijzeren man 4 wedstrijden waarbij 1 wedstrijd een afschrijver is. En een totaal kampioen 
uit gaat komen ( plaats 1 – 2 – 3 – 4 ) in het eindklassement 

Er zal niets veranderen in het Visser van het jaar klassement deze blijft zoals hij is alle wedstrijden 
tellen mee ( behalve de nachtwedstrijden) bij beide verenigingen 
 
De prijsuitreiking van de eindklassementen van alle wedstrijden zullen plaats vinden op de 
feestmiddag van het Pluimke. 
 
Er zullen ook 2 losse wedstrijden geplant gaan worden 1 op het Pluimke en 1 op de ijzeren man. Wat 
hier de opzet van wordt is nog niet bekend. 
 
Voor het inschrijven van de clubkampioenschappen moet je het volgende doen. 
 

1. Voor het Pluimke € 12 euro naar NL65INGB0003531008  t.n.v. Penningmeester hsv 
t’Pluimke  onder vermelding van clubkampioenschap 2020 en je Naam 
Dit bedrag moet voor 12 Februari 2020 op de rekening staan dan is de inschrijving voldaan 
LET OP  vol is vol ( 23 plekken beschikbaar) 
  

2. Voor de Ijzerenman € 12 euro Naar NL23INGB0003842455 TNV HSV De Ijzerenman onder 
vermelding van Clubkampioenschap 2020 en je naam 
Dit bedrag moet voor 12 februari 2020 op de rekening staan dan is de inschrijving voldaan 
LET OP vol is vol ( 28 plekken beschikbaar) 

  
Wij hopen dat jullie weer allemaal aanwezig zullen zijn bij de wedstrijden 
 
De Wedstrijdcommissie   
Hsv t’Pluimke 
Hsv t’Koppeltje 
Hsv de Ijzerenman 
 


