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Website.
De oude website is vervangen door een nieuwe. Het heeft een aantal weken geduurd maar dan heb
je ook wel wat. Nieuwgierig kijk dan op www.hsv-landsmeer-denilp.nl. Vragen en/of suggesties stel
ze gerust. Het ligt in de bedoeling ook een fotogalerij (slides) te maken. Heeft u nog leuke foto’s?
Stuur ze dan naar info@hsv-landsmeer-denilp.nl.
Wedstrijdcontroleur.
Het vorige seizoen hebben een aantal bestuursleden de controle en meting op zich genomen tijdens
de snoek- en snoekbaarscompetitie. Tijdens dat seizoen waren we naarstig op zoek naar een nieuwe
controleur. We mogen u aan de nieuwe controleur voorstellen. Na een
afstemmingsgesprek heeft het bestuur besloten dhr. M. van der Wal aan te stellen als
nieuwe controleur. Martin gaf aan er naar uit te kijken. Hij heeft er veel zin in. In
opdracht van het bestuur zal hij strikt toezien op het naleven van het
wedstrijdreglement. Het kan dus gebeuren dat Martin bijvoorbeeld uw aas controleert.
Zoals een ieder bekend is het vissen met levend aas bij wet verboden. In het
wedstrijdreglement staat dat nog eens expliciet vermeld. Een gewaarschuwd mens telt
voor twee. Bij een geconstateerde overtreding van het reglement zal de desbetreffende
deelnemer van deze wedstrijd worden gediskwalificeerd. Bij herhaalde overtreding kan uitsluiting van
de gehele competitie volgen. Wist u dat u € 380 armer kan worden als u door een BOA of
Politieagent betrapt wordt als u met levend aas vist?
Lammetjeswedstrijd
Naar aanleiding van een aantal voorstellen om de noek- en Snoekbaarscompetitie leuker te maken
hebben we besloten om naast de Snertwedstrijd, die het einde van de competitie aangaf ook een
begin wedstrijd te organiseren. Voilà! Dat is dus de Lammetjeswedstrijd geworden. Deze wordt in het
begin van de competitie gevist. Dit jaar op 25 maart 2018.
Wedstrijddata Snoek- en Snoekbaarscompetitie.
Lammetjeswedstrijd 25 maart 8.00‐ 13.00 uur; Snertwedstrijd 25 november 8.00‐13.00 uur
Competitie: 24 juni 7.00‐12.00 uur; 2 september 7.00‐12.00 uur; 16 september 8.00‐13.00 uur;
30 september 8.00‐13.00 uur; 14 oktober 8.00‐13.00 uur; 4 november 8.00‐13.00 uur

