BIODONE SUPER CUP 14 MEI 2022
The Dutch Nightcrawlers / Biodone B.V (Almkerk) en H.S.V Groot Woudrichem
organiseren dit jaar de 1e editie van de Biodone Supercup op het Kanaal van
Steenenhoek nabij Gorinchem.(Nieuwe Wolpherensedijk, Gorinchem)
Type wedstrijd:
Vrije hengel Koppel
Max aantal deelnemers en vakken.
- 40 koppels -80 vissers
- 4 vakken van 10 koppels.
- 2 vakken links van de A27
- 2 vakken rechts van de A27
Aanmelden uitsluitend via e-mail:
Jos van Avendonk: J.v.Avendonk@kpnplanet.nl
Plaatsing op basis van binnenkomst e-mails
Inschrijfgeld en prijzen.
- 50 euro per koppel.
- Contant te voldoen bij de loting.
- Inclusief poule.
- Compleet prijzenschema te vinden op: Programma:
www.thedutchnightcrawlers.nl/uploads/images/Biodone_Supercup.pdf
Loting bij Biodone B.V Provincialeweg Noord 51-C, 4286 EC Almkerk
- 06.15 7.15 uur
Begin wedstrijd
- 09:00 uur
Einde wedstrijd
- 15.00 uur
Prijsuitreiking in het clubhuis van HSV Groot-Woudrichem
-

Adres: Jacoba van Beierenstraat 2a Woudrichem

-

Z.s.m. na de wedstrijd.

Reglement:
- Plaatsnemen op het aangeven steknummer. Maximaal 2 meter uit elkaar.
- Gorinchemse kant: (vak C en D) GEEN
boven aan de dijk parkeren.
- Materialen lossen is toegestaan. Parkeren op parkeerplaatsen aan overzijde.
- Voor het eindsignaal gehaakte vis telt mee.
- Maximaal 25kg vis per net. Boven de 30kg per net= 0kg
- Vissen in een rechte lijn ten opzichte van het nummer.
- Aas en voer vrij, met uitzondering van muggenlarven en gekleurde maden.
- Prijzen dienen persoonlijk afgehaald te worden tijdens de prijsuitreiking.

BIODONE SUPER CUP 14 MEI 2022
Prijzenschema bij volle bezetting.
Vak indeling en prijzen:
4 vakken van 10 koppels
- 1e
- 2e
- 3e
- 4e

250,150,125,100,-

Totaalwinnaar van de wedstrijd ontvangt extra: 2 maal 2.5 kg wormen.
Poulen 1 op 4
Poulewinnaars ontvangen 2 KG wormen per koppel.
Poule vakken:
Nummers: 1-2-19-20
Nummers: 3-4-5-6
Nummers: 7-8-9-10
Nummers: 11-12-13-14
Nummers: 15-16-17-18
Nummers: 21-22-39-40
Nummers: 23-24-25-26
Nummers: 27-28-29-30
Nummers: 31-32-33-34
Nummers: 35-36-37-38
Elk koppel ontvangt:
- 1 kg wormen bij de loting.
- Een lunchpakket rond de middag.

- Persbericht

-

BIODONE SUPER CUP VISWEDSTRIJD 14 MEI 2022
The Dutch Nightcrawlers B.V. / Biodone B. (Almkerk) en H.S.V Groot Woudrichem
organiseren dit jaar de 1e editie van de Biodone Supercup op het Kanaal van
Steenenhoek nabij Gorinchem.(Nieuwe Wolpherensedijk te Gorinchem). De
wormenkwekerij The Dutch Nightcrawlers en het exportbedrijf Biodone B.V.uit
Almkerk zijn marktleider op het gebied van kweek-en export van viswormen.
De Biodone Super Cup Viswedstrijd is de eerste editie in de streek en zal bij
voldoende belangstelling een jaarlijks terugkerend evenement worden.
De loting van de koppels is tussen 6.15 uur en 7.15 uur aan de Provinciale weg
Noord 51 C te Almkerk en de prijsuitreiking is na 15.00 uur en aansluitend aan deze
viswedstrijd in het clubhuis van Hengelsportvereniging(HSV) Groot-Woudrichem aan
de Jacoba van Beierenstraat 2a te Woudrichem.
De overige informatie en opgave-gegevens kunt u vinden op :
www.thedutchnightcrawlers.nl/uploads/images/Biodone_Supercup.pdf
Biodone B.V. regelt tevens voor alle deelnemers de wormen en een lunchpakket en
het prijzengeld voor de winnaars wordt uit inschrijfgeld en door Biodone B.V. ter
beschikking gesteld.
Opgaves uitsluitend via e-mail : J.v.Avendonk@kpnplanet.nl
Inschrijvingen zullen op volgorde van binnenkomst verwerkt worden en sluit na
opgave van 40 koppels (80 vissers).

-

Einde persbericht -

