Secretariaat: Leliëndaalstraat, 18
B-2811 Hombeek-Mechelen

Tel: 015-33.72.05
Email: phlips.p@telenet.be

Hombeek, 10 april 2012

(Reservedatum: Woensdag 9 mei)

Men is nooit te oud om veteranen-kampioen van België te
worden…
.

Kunnen deelnemen: leden van het V.V.B.Z. en de F.F.B.P.M. die geboren
zijn op of vóór 2 mei 1952.
Niettegenstaande de recente dieselverhoging van de boten, vragen we slechts
40 euro per deelname (dus de kostprijs) en dit kan dank zij het VVBZ vzw die
de organisatiekosten voor haar rekening neemt, waarvoor onze oprechte
dank. Inschrijven kan via de clubs tot en met dinsdag 24 april en vermits er
een numerus clausus bepaald is, gelieve best zo vlug mogelijk in te
schrijven bij onze B.C.S.A.-B.A. vzw – sportbestuurder Ronny De Ranter, coördinaten:
Antwerpsesteenweg, 507a–bus 4 te 2390 Westmalle, tel/fax 03-311.71.97, GSM 0477-89.15.41, email ronny.de.ranter@telenet.be. Graag de geboortedatums van de deelnemers vermelden a.u.b.
Verder: Gelieve gelijktijdig te storten op onze rekening (IBAN code) BE33 2300 6241 2446 van de
B.C.S.A. – Boat Angling, Antwerpse-steenweg, 507 bus 4 te 2390 Malle.
Wij verwachten de deelnemers tussen 06:45 en 07:15 uur in het clubhuis van het VVW “Steiger 16”,
gelegen voorbij de parking die we momenteel gebruiken in Blankenberge (richting Westerstaketsel
rechts op de Wenduinsesteenweg nr 4, juist achter de hoek) De trekking vangt aan om 07:15 uur
precies want we willen graag ten laatste om 8 uur uitvaren. De wedstrijdkaarten worden onmiddellijk
ingevuld en aan de deelnemers overhandigd. (Dus het lokaal niet verlaten zonder kaart). Er wordt
volgens de reglementen van de B.C.S.A.-B.A. in drie gelijke periodes gevist, telkens met een
wisselpauze van 10 minuten. We gaan er uiteraard rekening moeten mee houden dat we misschien
vroegtijdig moeten binnenvaren indien tegen die periode de haveningang nog niet uitgebaggerd is.
De prijsuitdeling vangt aan rond 18:15 uur eveneens in het”clubhouse VVW - Steiger 16”. Voor de
gezelligheid rekenen wij er op dat iedereen aanwezig blijft. Er zijn BCSA-medailles voor de eerste drie
en bekers voor al de boot-eersten voorzien. De eerste +70-er ontvangt de trofee “Oude Gloriën”. Voor
meer informatie, raadpleeg sportbestuurder Ronny De Ranter.
Wij wensen jullie heel veel succes toe in deze unieke wedstrijd.
Met vriendelijke en sportieve groeten
Paul Phlips
Secretaris-generaal BCSA-BA vzw (in opdracht)
Deze uitnodiging is ook te vinden op het BCSA NIEUWS van www.seawitch.be

