20-4-2010

ZEEVISSEN op de Noordzee

Op woensdag 30 juni organiseert de SPV een dagje sportvissen op de Noordzee.
Na het succes van voorgaande jaren willen we dit nog èèn keer op dezelfde manier
organiseren. ’s Morgens gaat de boot eerst 3 a 4 uurtjes voor anker voor wat platvis
of andere bodemvissen en daarna is het de bedoeling om wat makreel te vangen. De
boot vertrekt uit Scheveningen en is van de firma Rederij Trip (Dr. Lelykade 3, 2583
CL, te Scheveningen).
Vertrek 07:45 uur (Scheveningen) Deelnemers moeten op eigen gelegenheid naar
Scheveningen gaan en dienen uiterlijk 07:30 uur op de kade in te staan.
Terug ±16:00 uur (In de haven)
De boot biedt plaats aan max. 40 personen en identiteitsbewijs is verplicht!
Een deel van het opstapgeld en het aas wordt door de SPV betaald, zodat de
deelnemers van AKZO NOBEL 15,00 € moeten betalen. Per persoon wordt een pakje
pieren besteld en een half ons zagers. Extra zeeaas moet zelf geregeld worden.
Introducés (indien er voldoende plaats is) betalen 20€ opstapgeld. De kosten dienen
aan boord te worden voldaan waar tegelijkertijd het aas wordt uitgedeeld.
Voor de deelnemers die niet in het bezit zijn van een geschikte hengeluitrusting, kan
deze in de kantine op de kade gehuurd worden. De kosten hiervan bedragen ± € 10,00.
Indien men van een huurhengel gebruik wil maken, moet men dit dus zelf regelen. Aan
boord van de boot kunnen in de bar drankjes e.d. gekocht worden.
Aanmeldingen kunnen tot 23 juni a.s. gedaan worden d.m.v. een telefoontje of eMAIL,
maar vol is vol! De organistatie is aftredend en zal dit jaar voor de laatste keer
namens de SPV het zeevissen organiseren, dus reageer snel!
Boven windkracht 5 varen ze niet uit, dus als het weer slecht wordt kan er worden
gebeld naar Rederij Trip 070-3541122 om te vragen of ze nog uit varen.
Inlichtingen en aanmeldingen bij:
Mart van Stijn Lab CR-IPD
Gebouw 62 kamer 306
Marcel Minnee Lab CR-Main
Gebouw 62 kamer 315

toestel: 071-308-5301
Email: Martin.vanStijn@sas.akzonobel.com
toestel: 071-308-5282
Email: Marcel.Minnee@sas.akzonobel.com

