HC Excelsior wedstrijden & activiteiten 2022
https://hcexcelsior.mijnhengelsportvereniging.nl/
https://www.facebook.com/hcexcelsior/
raadpleeg altijd de website of facebook voor actuele en nadere informatie.

zondag zomer competitie
27-03-22

Oude winschoterdiep Gideon brug

24-04-22

Afwateringskanaal duurswold Entjes

15-05-22

NW kanaal Vriezebrug

29-05-22

Nieuwstatenzijl

12-06-22

Musselkanaal oomsbergen

11-09-22

PM kanaal Spannenburg

25-09-22

Winschoterdiep pedro boot

Voor de zomer competitie wordt het slechste resultaat
van het totaal afgetrokken voor de eindklassering.
vertrek voor de wedstrijden is om 06:00 bij het
clubgebouw. Er wordt gevist tot 12.30.
(Sint Vitusholt 7e Laan 8, 9674 AE Winschoten).
inleg = GRATIS
De wedstrijden zijn alleen voor (sub-)leden.

dinsdag avond wedstrijden A naar B
17-05-22

Winschoter haven

24-05-22

Boelotijdens kanaal Rhederbrug

31-05-22

Winschoterdiep pedro boot

7-06-22

Winschoterdiep oude rijksweg

14-06-22

Medenerdiep

21-06-22

Pekelderdiep Mulder pot

28-06-22

Boelotijdens kanaal Spetzerbrug

5-07-22

Winschoterdiep oude politiebureau

12-07-22

Winschoter haven

Voor de A naar B dinsdag wedstrijden worden de 2
slechste resultaten van het totaal afgetrokken voor de
eindklassering.
vetrek voor de wedstrijden is om 18:15 bij het slachthuis
in Winschoten. Er wordt gevist tot 21:30.
(Oosterhavenkade, 9672 AV Winschoten)
inleg = GRATIS
De wedstrijden zijn alleen voor (sub-)leden.

avond bouwvak wedstrijden
2-08-22

Medenerdiep

9-08-22

WS diep scheemda kom tot medenerdiep

16-08-22

Winschoter haven

Openstek winter wedstrijden
30-10-22

Winschoter haven

27-11-22

Haven Slochteren

29-01-23

Nieuwolda

26-02-23

Zuidhorn (koppel)

Voor de bouwvak wedstrijden wordt het slechste
resultaat van het totaal afgetrokken voor de
eindklassering.
Vetrek voor de wedstrijden is om 18:15 bij het slachthuis
in Winschoten. er wordt gevist tot 21:30.
(Oosterhavenkade, 9672 AV Winschoten)
inleg = GRATIS
De wedstrijden zijn alleen voor (sub-)leden.
Aan de winterwedstrijden mogen ook niet-leden
deelnemen. de inleg voor de wedstrijden bedraagt €5,-.
Deze wedstrijden zijn losse stekwedstrijden.
Bij deze wedstrijden verzamelen we aan de waterkant de
exacte locatie en verdere informatie zal minimaal 1
maand voor de wedstrijd op de site en facebook
gepubliceerd worden.

Donderdag middag A naar B wedstrijden
2-06-22

Oude winschoterdiep Gideonbrug

16-06-22

Winschoterdiep oude rijksweg

30-06-22

Boelotijdens kanaal Rhederbrug

14-07-22

Winschoter haven

Voor deze wedstrijden wordt het slechste resultaat van
het totaal afgetrokken voor de eindklassering. Voor deze
wedstrijden geldt om 12:45 aanwezig bij het water vissen
van 13:00 tot 17:00.
inleg = Gratis
De wedstrijden zijn alleen voor (sub-)leden.

concoursen
10-04-22

Hengelsport Winschoten bokaal - Oosterhorn

3-07-22

OWK - open winschoter kampioenschap

9-07-22

Nachtkoppel - Oudeschouw

19-07-22

Avond koppel - Winschoterdiep oude rijksweg

18-12-22

Uitwaai wedstrijd - Winschoter haven

Verdere informatie voor de concoursen zal tenzijnde tijd
volgen. Dit wordt bekend gemaakt doormiddel van een
flyer vermeld op de site, facebook en Hengelsport
Winschoten.

overige clubactiviteiten
18-10-22

Jaarvergadering

23-08-22

Barbecue

16-10-22

Commercial vissen Nolderwoud

22-10-22

Feestavond

13-11-22

Forel vissen de kolk

29-11-22

Lezing

Verdere informatie voor de overige activiteiten zal
tenzijnde tijd volgen. Dit wordt bekend gemaakt
doormiddel van een flyer vermeld op de site en
facebook.

