
                           

 

Wedstrijdkalender 2020 Hengelsportvereniging " Geduld Overwint " Philippine 
E-mail: Info@hsvgophilippine.nl      Website : www.hsvgophilippine.nl/ 

                   
Data wedstrijden 2020 

 

Wedstrijd 1:    zaterdag 4 april 2020,  aan het Philippinekanaal  14.00 tot 18.00 uur. 

Wedstrijd 2:    zaterdag 18 april 2020,  aan het Philippinekanaal  15.00 tot 19.00 uur.  

Wedstrijd 3:    zaterdag 2 mei 2020,  aan het Philippinekanaal·  12.00 tot 16.00 uur. 

Jeugdwedstrijd 1  vrijdag 8 mei 2020  aan de Spuikom   18.30 tot 20.30 uur  

 

Co-Warninck Trofee   zaterdag 16 mei 2020,   aan het Philippinekanaal  10.00 tot 16.00 uur. 

Wedstrijd 4:    zaterdag 30 mei 2020,  aan het Philippinekanaal·  14.00 tot 18.00 uur. 

Jeugdwedstrijd 2 koppel vrijdag 5 juni 2020,  aan de Spuikom   18.30 tot 20.30 uur. 

Wedstrijd 5:    zaterdag 13 juni 2020,  aan het Philippinekanaal 17.00 tot 21.00 uur. 

 

Jeugdwedstrijd 3  zondag 14 juni 2020,  aan de Spuikom   10.00 tot 12.00 uur 

Halve Marathon:   zaterdag 27 juni 2020,            aan het Philippinekanaal  09.00 tot 19.00 uur.  

Wedstrijd 6:    zaterdag 11 juli 2020,   aan het Philippinekanaal  10.00 tot 14.00 uur. 

Wedstrijd 7:    zaterdag 25 juli 2020,   aan het Philippinekanaal  15.00 tot 19.00 uur.  

 

Wedstrijd 8:    zaterdag 8 augustus 2020,  aan het Philippinekanaal  16.00 tot 20.00 uur.   

Wedstrijd 9:    zaterdag 22 augustus 2020,  aan het Philippinekanaal·  10.00 tot 14.00 uur. 

Wedstrijd 10:    zaterdag 5 september 2020,  aan het Philippinekanaal·  15.00 tot 19.00 uur. 

Jaarvergadering 5 december 2020 

 
Reserve datum  zaterdag 19 september 2020 ( 15.00 tot 19.00 uur Philippinekanaal)  

Data is onder voorbehoud en kunnen geen rechten of aanspraken aan worden ontleend 

Tijdens de wedstijden is het niet toegestaan om op het wedstrijdparkoers te vissen dit is vanaf 40 meter voor de eerste 

visser tot 40 meter na de laatste wedstrijdvisser. 

 
De 6 beste resultaten tellen mee voor de einduitslag van het Clubkampioenschap; 

Inschrijving en plaats loting aan het viswater. Om in de eindstand van de competitie te worden opgenomen zijn minimaal 6 

wedstrijden benodigd. Zie wedstrijd regelement Inschrijfgeld € 5,00. Bij de jeugdwedstrijden zijn 2 wedstrijden vereist 

voor in aanmerking te komen in het eindklassement van de jeugd. 

 

2- Halve marathon. 

Inschrijven en plaats loting voor de HALVE MARATHON aan het viswater, inschrijfgeld bedraagt € 5.00. Prijsuitreiking 

na de wedstrijd in “De Kaaie” Waterpoortstraat 1A 4553 BG. Het prijzengeld bedraagt een winkelwaarde van ± € 500,00. 

 

3- CO -WARNINCK trofee. Koppelwedstrijd   Loting van de koppels na de wedstrijd. 

De CO- WARNINCK trofee is een wisselbeker voor de winnaar van deze wedstrijd, eveneens is er voor de jeugd en 

dames een beker te winnen. Het prijzengeld voor deze wedstrijd bedraagt een winkelwaarde van ± € 500,00 aan 

hengelsport materiaal. Prijsuitreiking na de wedstrijd in “De Kaaie” Waterpoortstraat 1A 4553 BG. 

Inschrijving en plaats loting aan het Philippinekanaal, inschrijfgeld CO-WARNINCK trofee € 5,00. 

 

Tijdens alle wedstrijden mag er met 2 hengels gevist worden, 15 minuten tot 5 minuten voor aanvang is het 

toegestaan te voeren, Inschrijven voor wedstrijden van 2 uur tot minimaal 1 uur voor aanvang wedstrijd. 

De prijsuitreiking van het clubkampioenschap zal plaatsvinden tijdens de jaarlijkse feestavond van de 

Hengelsportvereniging op 10 oktober 2020 in de Kaaie te Philippine.  

 

Onder voorbehoud van type fouten.  

Het Bestuur. 

mailto:Info@hsvgophilippine.nl

