
                                                                             

                                                                       

i           M I.a.v. Marco Kraal 

Locatie: SpeeLtuinvereniging “De Korte aKKeren” anKerpaD 2 gouDa 
 
 
 

10 – 12 uur Viswedstrijd (witvis)voor de jeugd van 8 – 16 jaar,  tot 5 mei opgeven via onze website   
10 – 17 uur Meevaren met compleet uitgeruste sportvisboten, uitleg over vissen/apparatuur aan 
             boord door o.a. Pim Busker en  het Nederlands kampioenskoppel snoekbaarzen 2011 
             Robert Poelwijk en Jan Vos. Aanmelden via het aanmeldformulier op onze website  
10 – 17 uur Proefvaren met diverse kano’s. Aanmelden via het aanmeldformulier op onze website 
10 – 17 uur Hengelsport beurs: wij verkopen (gratis) uw materiaal, voor de door u gestelde prijs 
             vooraf opgeven en aanvullende info bij: wilbertmostert@vwpgouda.net 
10 – 17 uur Infostands Vluchtende Visser, Pure Fishing, SNB, Illex, VWP, lokale Boa’s, Ultimate,  
             Sportvisserij NL: Marco Kraal, De Kock hengelsport, Evin, Sportvis academie Gorinchem  
10 – 17 uur Demo’s: zelf maken van spinnerbaits, streamers, jerkbaits, jerk-fly etc.  
10 – 17 uur Uitleg en demo vliegvissen door Jan Leeuwangh 
10 – 17 uur Tentoonstelling van enkele kajaks en een demo vissen vanuit een belly boat 
10 – 17 uur Buiten speeltuin onder toezicht van een medewerker á € 1 pp.            
 
   
               
           
 
 
16 – 17 uur Tombola met veel en prachtige prijzen zoals een electro motor, hengels, kunstaas etc. 
Steun ons door één of meerdere loten á € 1 te kopen en win prachtige prijzen, gesponsord door: 

 
Georganiseerd door            en in samenwerking met 

                             

                                                             
Info en/of sponsoring bij de organisatie: Wilbert Mostert +31 649 307 730, Ron Smits +32 3 677 21 91/+32 475 963 063 

 

   

 

 

Zaterdag 12 mei  Van 10 tot 17 uur 

  

   Lezingen door: 
12.15 – 12.45  uur Marco Groenenberg – Dieptemeters  
13.15 – 13.45  uur Hans Leytens - Snoeken 
14.15 – 14.45  uur Ralph de Kock - Dropshot en Streetfishing 
15.15 – 15.45  uur Bas van Nuland - Meerval vissen in Nederland  

Voor de meest recente info, zoals parkeren, routebeschrijving, inschrijven, sponsors, prijzen etc. zie onze 

website  http:// www.vwpgouda.net 

http://www.wijngaardkaas.nl/nl/info/2/3/4/reypenaer-kaas.html
http://www.spro.eu/
http://www.ah.nl/
http://www.vwpgouda.net/

