
 

 

8 november  2019 
 

ZEEVISSEN op de Oosterschelde 

Op vrijdag 13 december 2019, gaan we weer een dagje sportvissen op de Oosterschelde.  

Er wordt uitgevaren vanuit visserijhaven in Bruinisse met het schip de M/S Zuiderzee.  

 

Deelname:  

Je kunt je opgeven bij Peter Dekker.  

Het is dan wel zaak de eigenbijdrage van 

€ 15, - over te maken voor dit evenement 

Vertrek:  

Deelname op basis van eigen vervoer en 

men dient uiterlijk 08:00 uur aan boord te 

zijn. (TomTom Oosterschelde is 

Visserijhaven, Havenkade, Bruinisse) 

Terugkomst:  

Rond 16:15 uur meert de boot weer in de 

haven af. 

 

Het opstapgeld bedraagt € 15,00 waarbij het zeeaas ( 1 portie) is inbegrepen.  

Extra zeeaas ( € 10,00) kan bij mij (peter@sikkenspv.nl)  besteld worden.  

Introducés (obv voldoende plaats) betalen naast het opstapgeld wel hun eigen zeeaas a  

€ 10,00 wat samen dus €25,00 maakt.  

 

Voor de deelnemers die niet in het bezit zijn van een geschikte hengeluitrusting, kan deze 

aan boord gehuurd worden. De kosten hiervan bedragen € 10,00 per hengel.  

Indien men van een huurhengel gebruik wil maken, dient dit vooraf, uiterlijk 7 december, bij 

de organisatie aangemeld te worden. 

 

Opstapgeld (+ evt. extra zeeaas) dient per bankoverschrijving aan P. Dekker te Sassenheim 

te worden overgemaakt op NL09INGB0002700338 onder vermelding van je naam en die van 

eventuele introducees. (Introducees graag vooraf aanmelden om te controleren of er plaats 

voor hen is!) 

 

Pas wanneer dit bedrag op deze rekening staat, maakt dat de deelname definitief is. 

Heel veel vangstplezier en een heerlijke lunch toegewenst. 
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Aan boord van de M/S Zuiderzee kunnen in de kajuitsbar drankjes e.d. gekocht worden. 

Bovendien beschikt de M/S Zuiderzee over een zeer uitgebreide uitstekende keuken. Hier 

kan, uiteraard voor eigen rekening, “a la carte” gedineerd worden.  

 

Het is niet toegestaan zelf meegebrachte 

alcoholische versnaperingen aan boord te 

nuttigen. 

 

Alle gebruikte consumpties en huur van 

hengelmateriaal aan boord dient aan het einde 

van de dag contant afgerekend bij de schipper te 

worden. 

 

 

TIP: Aan het einde van de dag graag zelf je gebruikte drankjes, lunch en eventuele 

huurkosten van hengels e.d. afrekenen bij de schipper.  

NEEM NA BETALEN HET BONNETJE MEE !!. 

De laatste trip is er behoorlijk wat discussie ontstaan over achtergebleven bonnen en of die 

nu wel of niet betaald waren. Die discussie heb ik liever niet  

 

Deelnemers met vragen of opgelopen vertraging kunnen het volgende telefoonnummer 

bellen: 06-22600775. 

Inlichtingen bij: Peter Dekker,     toestel:  071-308-2304. 

Gebouw 62 kamer 334    Email:  peter@sikkenspv.nl 
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