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Beste sportvisserijvrienden,

Het traditionele driehoektoernooi dat doorgaat op 04. Oktober 2015 daar willen we u
vooruitnodigen op de sportvisserijdag onder de vrienden van België en Nederland.

We komen samen in de "hondsportschool van Neuss - Rheinallee 100 ", ons
ontmoetingspunt ligt dichtbij de afslag van de autosnelweg Neuss - Hafen.

Programaverloop:
7:00 bijeenkomst "hondsportschool van Sportheim in Neuss - Rheinallee 100 "
8:00 de loting en het starten naar de plaatsen.
8:15 vertrek naar de visgronden lopend, tussen jachthaven en de spoorlijn Keulen

South Bridge
9:30 start van de 1e ronde, vissen tot 12:00, dan middag pauze van1 uur.

Gelegenheid om het meegebrachte eten te nuttigen aan het water, pauze van 1 uur.

13:00 begin van de 2e ronde, tot 15:00 uur, de gevangen vis  wordt gewogen,
vervolgens gezellig samen zijn en goed eten en drinken in "hondsportschool van
Sportheim in Neuss – Rheinallee.

Voor de vissersteams en twee metgezellen is het gratis.
Begeleidende personen kunnen deelnemen door van tevoren voor 15,00 Euro tijdens het
diner van de Gemeenschap.Voorreservering tot 27 September 2015.

Waterbeschrijving: Rivier de RIJN (Rhine).
Stroming: matige tot snelle stukken. (niet vergeten van zware pennen)
Oever aard: locatie met stenen en grasoevers
Waterdiepte: 1 tot 3 m
Aanbevolen aas: deeg, maïs, pieren en ongekleurde maden.
Zijn niet toegestaan: muggenlarven en gekleurde maden.
vistuig: een hoofdlijn, met een drijvende dopper, en gewone haken.
voeders: 5 liter per reeeks visserij wordt uitgevoerd volgens de voorschriften van de wet
                op  de staatsvisserij.
Er wordt op vriendelijke wijze gevist,niet op ruwe wijze gevist.
De massa en gekwetste vissen worden onmiddellijk gedood. (Geen leefnetten,  in
plastiekzakken)
De vissen worden verwerkt tot een zinvolle herstel.
De ondermaatse gevangen vis zal onmiddellijk zacht worden teruggezet in vangwater.



Wij hopen dat wij u kunnen verwelkomen in goede gezondheid en goed weer op 04.
Oktober 2015 in Neuss en wensen u een goede reis.

Reisroute – adres:
Vertrek Beringen markt naar de A-57 naar Köln Düsseldorf tot knooppunt Neuss, juiste
richting Düsseldorf houden, dan de eerste afslag Neuss – Haffen uitrit.
Rijden over de kruising en aan het volgende kruispunt draai naar rechts en rij Rheinallee
100 op
Volg de weg onder de South Bridge via naar de "hondensportschool huis"

Gelieve tijdig te antwoorden aub...

Ik blijf met vriendelijke groet en gezondheid

Voorzitter:
Julius Hodske


