
Wedstrijd Kalender H.S.V. Aardenburg 2023. 

 
Algemene klassement wedstrijden, 

 

8 wedstrijden, 5 verplicht voor het eindklassement. Inleg € 8 hiervan wordt € 6 vervist op de 

dag zelf en € 2 gaat naar het eindklassement. In het eind klassement heeft iedereen die 5 

wedstrijden heeft gevist prijs. 

Prijzen 1:2 na afloop. Alle wedstrijden vrije hengel. Voor aas en voer zie wedstrijd reglement. 

 

Zaterdag 06/05/2023 St-Kruis / Steenwerk, vissen van 11.00 tot 16.00. 

 

Zaterdag 20/05/2023 Stiers-Kreek, vissen van 11.00 tot 16.00. 

 

Zaterdag 17/06/2023 St-Kruis / Steenwerk, vissen van 11.00 tot 16.00. 

 

Zaterdag 22/07/2023 Stiers-Kreek, vissen van 11.00 tot 16.00. 

 

Zaterdag 05/08/2023 St-kruis/ Steenwerk, vissen van 11.00 tot16.00. 

 

Zaterdag 19/08/2023 Stiers-Kreek, vissen van 11.00 tot 16.00. 

 

Zaterdag  02/09/2023 St-Kruis / Steenwerk, vissen van 11.00 tot 16.00. 

 

Zaterdag 16/09/2023  Stiers-Kreek, vissen van 11.00 tot 16.00. 

 

Inschrijven wedstrijden in St-Kruis en Op de Stierskreek bij café Zeelandia (Greetje Hermie), 

Dorpstraat24 St-Kruis .Tel 0031-117350294. 

Inschrijven van 9.00 tot 9.15 na 9.15 is inschrijven niet meer mogelijk. Uitloten om 09.15. 

 

Koppelwedstrijden, 

 

Zaterdag 24/06/2023 vissen van 10.00 tot 16.00, St-Kruis /Steenwerk Uitslag op gewicht 

Beide deelnemers vissen, inleg € 14.00 prijzen 1 : 2.  

 

Zaterdag 08/07/2023 10 uurs-koppel.  vissen van 7.30 tot 17.30, Stierskreek 2 secties, inleg 

€16.00 Max. 15 koppels. Uitloting Quaak  06.15. Prijzen 1:2. 

 

Op alle koppelwedstrijden is de hengelkeuze vrij, aas en voer volgens wedstrijd reglement.  

Er hoeft maar een deelnemer lid te zijn van H.S.V.A.  Ander visser kan deelnemen met een 

dag vergunning. Opgave bij voor inschrijving. Prijsuitreiking steeds + 1 ½ uur na afloop van 

de wedstrijd bij Greetje. 

 

Vrije wedstrijd voor de leden van HSVA gesponsord door HSVA en Restaurant De 

Kaaipoort. 

Zaterdag 14-10-2023, verdere details volgen op hsvawedstrijdvissers.nl. 

 

Voor uitslagen zie ook www.hsvawedstrijdvissers.nl indien u wenst dat u naam niet op de 

uitslag vermeld wordt dient u dit vooraf aan te geven bij de wedstrijdleider. 

 

Er worden ook regelmatig wedstrijden gevist door de Kaaipoortvissers op ons viswater, nog 

geen lid meld u aan via facebook. 

 

 

 

 


