2 september 2010

Forelvissen in “de Huif” Lelystad
Op woensdag 13 oktober organiseert de SPV een dagje forelvissen in de forelvijvers van
“de Huif” te Lelystad. Zowel de data als de locatie nog even onder voorbehoud ivm met de
beschikbaarheid en het aantal deelnemers.
Vertrek:
Deze activiteit vindt plaats op basis van eigen vervoer.
We gaan er vanuit dat een ieder op eigen gelegenheid in Lelystad weet te komen.
(TomTom; Uilenweg 2, 8245 AB te Lelystad)
Aankomst: Uiterlijk 12:30 uur met koffie en gebak.
Vissen:

Van 13:00 tot 16:30 uur (Vliegvissen op aanvraag)

BBQ:

Vanaf 16:30 uur (Indien hiervoor opgegeven)

Terugkomst: Rond 19:30 uur verwachten we weer terug in Sassenheim te zijn.
Deze forellenkwekerij heeft drie visvijvers ter beschikking welke wij afhankelijk van het
aantal deelnemers zullen afhuren. Minimale aantal deelnemers is 10 (1 vijver), maximaal 90
obv 3 vijvers.
De eigen bijdrage bedraagt € 10,00 zonder BBQ.
Introducés (indien er voldoende plaats is) betalen een hogere eigen bijdrage a € 15,00.
Voor de deelnemers die niet in het bezit zijn van een geschikte hengeluitrusting, kan deze
locaal gehuurd worden. De kosten hiervan bedragen € 5,00 per hengel + aas. Indien men
met alternatieve aassoorten wil vissen zijn deze tegen betaling ook lokaal verkrijgbaar.
Aan het einde van deze dag bestaat de mogelijkheid om af te sluiten met een BBQ waarbij
naast vlees de Zalm en Forel uiteraard ook op het menu staan.
Deelname hieraan van te voren opgeven, kosten € 10,00 per persoon.
De gevangen vissen mogen mee naar huis genomen worden (koelbox meenemen) of kunnen
tegen betaling van € 1,- omgeruild worden voor gerookte exemplaren.
In een verhouding 2 : 1 behoeft er niets bijbetaald te worden.
De SPV sponsort tenminste 2, maar mogelijk meerdere, kanjer Zalmforellen ( 3-4kg) welke
naast de standaard exemplaren (± 1kg) door de deelnemers gevangen kunnen worden.
Aanmeldingen kunnen tot en met 5 oktober a.s. gedaan worden d.m.v. een telefoontje
of e-mail. Dit onder voorbehoud of er nog plaats is.
Inlichtingen en aanmeldingen bij:
Peter Dekker, Lab CR-IPD-Maintenance,
toestel:
071-308-2304.
Gebouw 62 kamer 318
Email:

peter.dekker@akzonobel.com

