Beste leden, sportvissers en bezoekers
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Hier onze vierde nieuwsbrief met weerom enkele nieuwigheden te melden
waaronder de komende, Seiwa Zeevissport Super Cup, aansluiting bij de Federatie
Zuidwest Nederland en (zee- jeugd)VISpas, vistrip op haring met Ms. Hendrik II, Kayak
vissen op de Oosterschelde, Mega Eventing geepvissen, Infodag strandvissen aan de
Belgische kust, Voorbereidingen Hitra Tour 2010. Verder nog een afloop van onze eerst
“Mega Zeevissport Beurs” en een warm welkom aan onze nieuwe sponsors.
Seiwa Zeevissport Super Cup 2009
Op zondag 8 maart met reserve datum
14 maart organiseert Zeevissport een
klein bootwedstrijd vanuit de haven van
Blankenberge dit met exclusieve
hoofdsponsor SEIWA van John
Ezendam. Een unieke aangelegenheid
voor België, omdat de doelgroep tot
boten van 7m gaat en deze meestal
buiten andere wedstrijden vallen. Als
deelnemende boot / schipper ontvangen zij van ons een Zeevissport bootvlag en een
meetlat. Dankzij onze gulle Seiwa sponsor en tal van andere die vernoemd worden op
het INFOBORD hebben we een heuse prijzenpot om U tegen te zeggen en onze dank
gaat dan ook hartelijk naar deze sponsors toe. Meer info op:
http://www.zeevissport.com/index_szsc.htm
Aansluiting bij de Federatie Zuidwest Nederland
Vanaf 2009 heeft Zeevissport vzw zich aangesloten bij de Federatie Zuidwest
Nederland. Dit biedt ons toch weer enkele voordelen bij het organiseren van onze
evenementen die in Zeeland plaatsvinden. En op aanvraag van onze leden is dit ook
een invulling om visdocumenten te bemachtigen voor het vissen in Nederland de wel
bekende (zee- jeugd)VISpas. Heeft u zelf nog geen (zee- jeugd)VISpas dan kan u deze
on-line bestellen op de volgende link:
http://www.zeevissport.com/29lidworden/index.php waar u dan kunt door klikken op
de tekstlink “Ik wil lid worden” wat uiteraard een vereiste is dat u bent aangesloten bij
een hengelsport vereniging om deze pas te bekomen.
Nog een kleine toelichting voor de zeeVISpas; deze heb je nodig om zeeaas te spitten in
de daar voorziene spitgebieden, om te vissen op of aan het Grevelingen Meer en voor
te vissen op of aan het Veerse Meer. Meer informatie vind u ook op de website van
http://www.sportvisserijnederland.nl

Vistrip op haring met Ms. Hendrik II
Op vrijdag 10 april gaat Zeevissport weer een boot tripje maken met
Ms. Hendrik II van Wim Buitendijke en ditmaal is het vissen op haring na een
voldoende vangst schakelen we over op bodemvisserij. Kostprijs opstap met portie
aas varieert rond de 24 euro p.p. Voor inschrijvingen kan u terecht op volgende link:
ikvismee@zeevissport.com Wacht hier niet te lang mee, want de plaatsen zijn beperkt
tot max.17 personen. Nog even
vermelden dat het vissen op de
Grevelingen met Ms. Hendrik II heeft u
geen zeeVISpas nodig, want Ms Hendrik
II geen zeeVISpas vereist aangezien deze
boot kan genieten van een vrijstelling.
Dit geld eveneens voor de Ms. Theo. Wil
je meer informatie over haring vissen,
dan kan je terecht op onze rubriek
“Zeevissen” daar worden enkele hengeldisciplines nader uitgelegd met foto
illustraties. http://www.zeevissport.com/22zeevissen/index_zeevissen.htm
Kayak vissen op de Oosterschelde
Kayakvissen is een nog jonge opkomende sport. In de Verenigde Staten staan ze echter
stukken verder met het beoefenen van deze dicipline dan hier bij ons in Europa. Toch
willen wij deze sporttak ook even nader bestuderen, ervaren en toelichten aan onze
leden en bezoekers. En daar om gaat Team Zeevissport op pad met een moderne Kayak
die speciaal ontworpen is voor het vissen. Je kent hem beslist wel met de vinnen en
pedalen systeem. Wie onze afgelopen Zeevissportbeurs heeft bezocht bij Janssen Sport
in Kessel heeft deze kayaks kunnen bewonderen op de stand van Mark van Dijk
Yachting / Hobbie Kayak.

Mega Eventing 2009
Op zaterdag 6 juni gaat onze eerste deel van de Mega Eventing van start en
zoals bekend beginnen we deze met het geepvissen op de stek “Levensstrijd”
te Zierikzee. De informatie pagina komt er snel aan, maar voor diegenen die al één
van de 50 plaatsen wil bemachtigen kan zich uiteraard al opgeven via volgend e-mail
adres mega-eventing@zeevissport.com met de melding “Mega Eventing geepvissen”.
Infodag strandvissen aan de Belgische kust
Zoals vorig jaar in maart organiseren we weer een “Infodag strandvissen aan onze
Belgische kust. Tal van leden vonden dit een ludieke happening en we willen dit graag
nog eens herhalen. Hierbij zal het meer dan vissen alleen zijn, maar wat het allemaal
inhoud blijft voorlopig een verrassing. Dus hou dit evenement zeker in de gaten, het zal
een opsteker zijn voor elke strandvisser!
Voorbereidingen Hitra Tour 2010
In 2010 starten we weer met een Hitra tour. Talrijke deelnemers hebben al een leuke
ervaring achter de rug en zullen zeker aangenaam terug kijken op de voorbije edities
van de tour. Een nieuwe tour is in het verschiet. De periode wanneer staat nog
helemaal open en zal afhangen van wie wanneer mee wil. Dus stellen we de
geïntresseerden voor dit kenbaar maken op ons volgend e-mail adres: hitratour@zeevissport.com met de melding “Hitra Tour 2010”.
Wat houd deze tour in:
1_ busreis met max. 20 personen met overtocht Kiel-Oslo / Oslo-Kiel
2_ boten en schipper zijn inbegrepen met uitzondering van de verbruikte brandstof.
3_ eten is ook inbegrepen voor de totale tour.
4_ huisjes zijn uiteraard ook inbegrepen.
5_ permanent is de catamaran beschikbaar voor een wisselende groep van 10/12
personen.
6_ er zijn nog twee grote en nieuwe guiding boten met gids.
7_ voor wie een eigen tripje wil ondernemen binnen de fjorden en tot aan de rand van
fjorden met de zee zijn er enkele kleine 60pk boten ter beschikking.

Bestemming is ditmaal een nieuwe locatie namelijk KvenvaerGrefsnesvagen. Deze ligt midden in de scheren en direct aan het water. Het
complex Angelemfi in Grefsnesvagen bestaat uit 20 luxe vakantiehuizen aan de
westzijde van Hitra in Tröndelag en vormt een halve cirkel, vandaar de naam. Alle
kamers hebben een eigen bad, wc, telefoon, dvd-speler en internetverbinding.
Bovendien is er een whirlpool, sauna, en een kleine bar en restaurantkeuken met
grote eetzaal. Deze tour wordt georganiseerd in samenwerking met
http://www.hengelsportreizen.nl
Wie in het bezit is van Zeehengelsport magazine uitgave jan./feb. 2009 heeft er een
bijlagen bij gekregen “TRIPS & REIZEN” jaargang 2 – nummer 1. Daar kan gedetailleerde
informatie terug vinden op blz. 42 en 43 met enkele mooie sfeerbeelden. Heef u het
boekje niet dan kan je deze via je dichtstbijzijnde hengelsportzaak bemachtigen voor
2,95 euro. Of ga even langs de stand van Zeehengelsport op de VISMA beurs.
Mega Zeevissport Beurs 2009
Eind januari begin februari heeft Zeevissport een eigen beurs in leven geroepen en de
hallen van Janssen Sport Kessel. Standhouders waren, Dieter Eisele, Mateijsen
Watersport, Grauvell, Mark van Dijk / Hobbie Kayak en Albatros. Hierbij mogen we vast
terug blikken op een geslaagde beurs waar een ieder wel zijn ding gevonden heeft of
weer wat heeft opgestoken. Het doet ons weer nadenken om met een tweede editie
voort te gaan, tal van nieuwe standhouders hebben zich reeds aangemeld. Wil je nog
even het verloop van de beurs bekijken, dan kan dit op onderstaande link.
http://www.zeevissport.com/index_mzvsb.htm
Zeehengelsport abonnement via Zeevissport lidmaatschap
Met het steeds aangroeiende aantal leden is er ook weer
verschillende malen gevraagd om via Zeevissport
vereniging een Zeehengelsport Magazine te bekomen.
Wij kunnen hier in voorzien indien wij een minimum
aantal belangstellenden kunnen vinden. Daarom langs
deze weg een oproep naar onze leden toe. Wie interesse
heeft voor dit magazine, graag te melden op
info@zeevissport.com met de melding “Zeehengelsport
magazine” Uiteraard heeft u hier een ledenkorting op
een jaar abonnement van Zeehengelsport- magazine.
Nieuwe sponsors
U kan er niet meer naastkijken, talrijke nieuwe sponsors doen hun intrede op onze site,
wat een heel mooie evolutie is. Inderdaad, want zonder financiële bijdragen van onze
sponsors zouden wij onze leuke evenementen niet tot stand kunnen brengen. Deze
bijdragen worden bijgevolg zeerste gewaardeerd.

Nu één van deze gloednieuwe sponsor is Robby Florus, Robby is vast
gekend in het Antwerpse en start in Wommelgem met een nieuwe
hengelsportzaak “Robby Fish”. En op 14, 15 en 21 maart zijn er doorlopende
demonstraties waar ook Zeevissport aanwezig zal zijn met een infostand waar u
terecht kan voor bijkomende vragen omtrent onze evenementen van onze
Zeevissport vereniging en tevens een unieke aangelegenheid om uw zeeVISpas te
bekomen!
Meer info van deze opening op onderstaande link:
http://www.zeevissport.com/_/robbyfish/tophengelsport.htm
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