
Wedstrijdrooster 2020 competitie en recreatie vissen. 

Bewaren bij uw vispas 

Competitie vissen, optijd aanwezig, loten om 07.00 uur.  

Hengelkeus vrij   

Zat.21 mrt : Stieltjeskanaal                                              (Viaduct Poppenhare)                       08.00-11:30 uur. 
                                                                                                                      
Zat.18 april: Coevorden Vecht kanaal                                (Sluis de Haandrik)                          08.00-11.30 uur. 

Zat.16 mei:  Kanaal Almelo de Haandrik                        (oude gemeentewerf Gramsbergen)      08.00-11.30 uur. 

Zat.13 juni: Lutterhoofdwijk                                             (Agrifirm Coevorderweg 191)            08.00- 11.30 uur. 

Zat.11 juli:  Stieltjeskanaal                                               (Viaduct Poppenhare)                      08.00-11.30 uur. 

Zat.08 aug : Coevorden Vecht Kanaal                                (Windmolen Jansen)                        08.00-11.30 uur. 

Zat.05 sept : Lutterhoofdwijk                                            (Agrifirm Coevorderweg 191)           08.00-11.30 uur. 

Zat.19 sept: Kanaal Almelo de Haandrik                             ( Sluis de Haandrik)                        08:00-11:30 uur. 

7 beste van de 8 wedstrijden tellen mee voor het kampioenschap. 

Wedstrijdleider info Bas Supheert 

 

Recreatie vissen 55+ Dinsdag 

Vaste hengel max 9,5 meter 

Recreatie vissen optijd aanwezig    Loten om 13:00 uur 

12 Mei:   Zwindersekanaal                                                 (Oude laadplaats in de Bocht)          13.45-16.15 uur. 

02 Juni:   Lutterhoofdwijk.                                                 (Fietspad Slagharen)                       13.45-16.15uur.  

07 Juli:    Lutterhoofdwijk.                                                 (fietspad Klooster)                          13.45-16.15 uur. 

04 Aug.:  Zwindersekanaal                                                (oude laadplaats in de bocht)           13.45-16.15 uur. 

01 Sept:  Lutterhoofdwijk                                                  (Fietspad Slagharen)                       13.45-16.15 uur 
06 Okt:    Lutterhoofdwijk                                                  (Fietspad Klooster)                         13.45-16.15 uur 

5 van de 6 wedstrijden tellen voor het Kampioenschap. 

Wedstrijdleider info Johan Pieper 

     

Jaarvergadering 03 Maart 2020 !!! 

Aanvang 20.00 uur in Zalencentrum “De Loo “ Looweg 38 Coevorden. 

Geef adres en andere wijzigingen zo spoedig mogelijk door aan het secretariaat 

Voor 1 oktober van het lopende jaar.         secretariaattop@gmail.com       

                                                                    ledenadministratie.top@hotmail.nl 



Wedstrijdrooster 2020 Wintercompetitie. 

Bewaren bij uw vispas 
 

Dit is de tweede keer dat wij dit organiseren voor onze leden en wij hopen ook op een mooie opkomst. 
Deze wedstrijden zijn voor iedereen toegankelijk die lid zijn van hsv TOP. Mannen, vrouwen en jeugd vanaf 14 jaar 
Inleg 5 euro. 
Regels zoals bekend en  zoals beschreven staan. 
Er wordt 3 uur gevist in deze competitie. 
Mocht er ijs op het kanaal liggen zal deze wedstrijd verplaats worden naar een andere datum die aan de groep dan 
bekend gemaakt wordt welke dag dit dan is en het zal op Facebook en de site komen te staan. Maar dit zal op de 
ochtend zelf bepaald gaan worden 

 

Competitie vissen, Loten om 08:00 uur 

Hengelkeus vrij !! 

        Verzamelen   Tijden 

Zat. 17 Okt. Kanaal Almelo de Haandrik   (Jachthaven Gramsbergen)       09:00 – 12:00 uur 

Zat 31 Okt. Stieltjeskanaal     (Viaduct Poppenhare)       09:00 – 12:00 uur 

Zat 14 Nov. Coevorden Vecht Kanaal  (Windmolen Jansen)        09:00 – 12:00 uur 

Zat 28 Nov. Kanaal Almelo de Haandrik   (Sluis de Haandrik)        09:00 – 12:00 uur 

Zat 12 Dec. Lutterhoofdwijk      (Agrifirm Coevorderweg 191)       09:00 – 12:00 uur 

                                                                                                                                                                   

5 beste van de 5 wedstrijden tellen mee voor het kampioenschap. 

Er is een dag prijsuitreiking en de Winnaars van de Wintercompetitie zullen hun prijzen bij de 
jaarvergadering in ontvangst krijgen. 

 

Karper koppelwedstrijden 2020. 

Locatie: Carptwenty (carptwenty.com) 

Datums 

Wedstrijd 1: 22 t/m 25 mei 

Wedstrijd 2: 23 t/m 25 oktober 

(nadere informatie over tijdstip en prijzengeld volgen in een aparte flyer via website en social media) 

 

Inschrijfgeld; € 60 p.p. per wedstrijd. 

Aanmelden via; ledenadministratie.top@hotmail.nl 

(Graag bij het aanmelden vermelden; naam, mobiel telefoonnummer en welke wedstrijd het betreft). 


