
WEDSTRIJDROOSTER E.B.H.V. 2023

Mededeling van de wedstrijdcommissie.

De wedstrijden die worden gehouden op de zandvang, 

zijn verplicht om vrij te houden.

KIJK VOOR INFORMATIE EN DE UITSLAGEN OP

EBHVBERLICUM.NL

Wedstrijd rooster onder voorbehoud.

Inschrijven: BIJ DE DRIEZEEG TOT 7.30 UUR

COUPES EN ANDERE WEDSTRIJDEN ZIE ROOSTER

2023

zondag 12-mrt openingsvissen Zandvang Vissen van 8.30 tot 11.30 uur   inschr. Tot 7.30 uur   

zondag 19-mrt coupe de leygraaf Zandvang Vissen van 8.30 tot 12.00 uur inschr. Tot 7.30 uur

         org. Schijndel vrije hengel inschrijven op de brand 

zondag        2-apr 1e voorjaars zwv den dungen Vissen van 8.30 tot 11.30 uur inschr. Tot 7.30 uur aangepast

zondag 9-apr eiervissen zandvang vissen van 8.30 tot 11.30 uur inschr. Tot 7.30 uur vervallen

zondag 23-apr coupe de driezeeg Vissen van 8.30 tot 12.00 uur inschr. Tot 7.30 uur

org Den Dungen Zandvang inschrijven op de Brand Vrije hengel

zondag 30-apr 2e voorjaars zwv den dungen Vissen van 8.30 tot 11.30 uur inschr. Tot 7.30 uur

zondag 7-mei coupe Henk Venrooij Zandvang Vissen van 8.30 tot 11.30 uur    inschr.Tot  7.30 uur 

zaterdag      20-mei bestuurs vissen org Schijndel  vijver schijndel inschrijven tot 11.00uur vissen van 12.00 uur tot 16.00 uur

donderdag 18-mei koppel eigen wedstrijd OV Zandvang voorinschrijving tot 13 mei bij henk van rooij

zondag 4-jun coupe De Flipkes Zandvang koppel door loting vaste stok eigen wedstrijd ebhv

zondag 11-jun 3e voorjaars Dieze Kerkhof OVvissen van 8.30 tot  11.30 uur    inschr.  Tot 7.30 uur

zondag      25-jun coupe jan spierings Max kanaal Vissen van 8.30 tot 12.00 uur inschr. Tot 7.30 uur

org Berlicum aan kanaal achter zandvang vrije hengel

25-jun Damesvissen het Ven vissen 15.15-17.15 uur inschr tot 14.45 uur driezeeg

zondag          2-jul 4e voorjaars zandvang vissen van 8.30 tot  11.30 uur    inschr.  Tot 7.30 uur

plus prijsuitreiking  ook van Coupe Flipkes en Venrooij

zondag 9-jul 1e koningsvissen Zandvang Vissen van 8.30 tot 11.30 uur inschr. Tot 7.30 uur

zaterdag      15-jul 8 uurs eigenwedstrijd Zandvang Vissen van 8.00 tot 12.00 uur -13.00 tot 17.00 uur

inschr. Tot 7,00 uur op de brand

donderdag 3-aug 1ste vakantie wedstrijdzwv den dungen vissen 8.45 tot 11,45 uur   

inschr. Tot 8,00 uur aan het water

donderdag 10-aug 2e vakantie wedstrijd zwv den dungen vissen van 8.45 tot 11.45 uur

inschr. Tot 8,00 uur aan het water

zondag      3-sep 3e konings vissen zwv den dungen Vissen van 8.30 tot 11.30 uur inschr. Tot 7.30 uur

zondag      10-sep 4e konings vissen dieze kerkhof Vissen van 8.30 tot 11.30 uur inschr. Tot 7.30 uur

maandag    18-sep kermis vissen Zandvang vissen 8.45 tot 11.45  uur           

inschrijven aan zandvang tot 8.00 uur

zondag 22-sep 2e konings vissen linge spijk Vissen van 9,00 tot 12.00 uur inschr. Tot 7.30 uur

zondag 24-sep sluitings wedstrijd                      zwv den dungen vissen 8.30 tot 12.00 uur vrije hengel

org Vinkel inschr. Tot 7,30 uur aan water bij Foolen

prijs uitreiking meteen na afloop aan het water

zondag        1-okt 5de konings vissen Zandvang Vissen van 8.30 tot 11.30 uur inschr. Tot 7.30 uur

                                                                                                                                                                                                                                                    prijsuitreiking koningsvissen de driezeeg met een hapje en een drankje vanaf 14.00 uur

zondag 8-okt 1e najaars zwv den dungen Vissen van 8.30 tot 11.30 uur inschr. Tot 7.30 uur

zondag      15-okt 2de najaars zwv den dungen Vissen van 8.30 tot 11.30 uur inschr tot 7.30uur

zondag         22-okt 3de najaars zwv den dungen Vissen van 8.30 tot 11.30 uur inschr tot 7.30uur

zondag         29-okt 4de najaars zwv den dungen Vissen van 8.30 tor 11.30 uur inschr tot 7.30uur

zondag                                                                                                                                       5-nov wild vissen zwv den dungen Vissen van 8.30 tot 11.30 uur inschr tot 7.30uur

maandag    27-nov jaar vergadering                 20.00 uur de Driezeeg Berlicum (tevens prijsuitr. Wildvissen)

Inschrijven EBHV De Driezeeg tot 7.30 uur (Tenzij anders wordt vermeld!)

Inschrijven voor de Coupe´s tot 7.30 uur aan het viswater

Inschrijven €  5,00  Hengelkeuze vrij. Behalve Bestuursvissen

De wedstrijdcommissie


