
 OVERZICHT JEUGDACTIVITEITEN 

 H.S.V. "DE LEEDE" 2019
Dag Datum Activiteit Voor jeugdleden van Verzameltijd Verzamelplaats Aanvangstijd Eindtijd

Zondag 7 april Kaagschoonmaakactie  7 t/m 22 jaar (A + B) 12.00 uur Park Groot Leerrust! 12.30 uur 15.00 uur

Vrijdag 17 mei Jeugdvissen  7 t/m 22 jaar (A + B) *     18.00 uur Gemeentehaven *     19.00 uur *  21.00 uur

Vrijdag 24 mei Jeugdvissen  7 t/m 22 jaar (A + B) *     18.00 uur Gemeentehaven *     19.00 uur *  21.00 uur

Vrijdag 14 juni Jeugdvissen  7 t/m 22 jaar (A + B) *     18.00 uur Gemeentehaven *     19.00 uur *  21.00 uur

Vrijdag 5 juli Jeugdvissen  7 t/m 22 jaar (A + B) *     18.00 uur Gemeentehaven *     19.00 uur *  21.00 uur

Vrijdag 12 juli Jeugdvissen    7 t/m 22 jaar (A + B) *     18.00 uur Gemeentehaven        19.00 uur    19.00 uur

Zondag 22 september Koppelwedstrijd junior-senior    {A}  7 t/m 22 jaar (A + B)      8.00 uur Gemeentehaven        9.00 uur    11.00 uur

Zondag 6 oktober Bootviswedstrijd junior-senior   {B}  7 t/m 22 jaar (A + B) 8.00 uur Gemeentehaven 9.00 uur 12.00 uur

Toelichting bij overzicht activiteiten H.S.V. "De Leede" 2019:

  *    Jeugdvissen 2019

        Attentie! Vanaf dit jaar wordt er vijf keer op vrijdagavond jeugdvissen georganiseerd. De bedoeling is dat de kinderen zelf gaan vissen en indien nodig hulp en aanwijzingen

        van de jeugdbegeleiders krijgen.  

        Er wordt een puntenklassement bijgehouden voor de  kinderen die alle avonden  meedoen en maken bovendien kans op mooie hengelsportartikelen, zie {A}.

        Voor de A-categorie (15/m 22 jaar) en B-categorie (7 t/m 14 jaar) gelden vanaf dit jaar dezelfde verzamel-, aanvangs- en eindtijden van de wedstrijden.

{A} Prijsuitreiking jeugdvissen is direct na koppelwedstrijd junior-senior:

        Na de jaarlijkse koppelwedstrijd junior-senior vindt zowel de prijsuitreiking van het jeugdvissen als de koppelwedstrijd zelf plaats.

{B}  Bootviswedstrijd:

        Het bootvissen werd in het jubileumjaar 2015 erg goed ontvangen en is een vast onderdeel geworden. Het is eigenlijk een koppelwedstrijd junior-senior op het water.

Meer informatie over de genoemde activiteiten vinden jullie onder het onderdeel JEUGD op www.hsvdeleede.nl


