Beste leden en nieuwsbrieflezers,
Bij deze nieuwsbrief stellen we de volgende punten voor:
1_ Hitra Tour 2010 bijeenkomst
2_ Zeevissport “Opening Fishing Season 2010” (5 jaar Zeevissport)
3_ Seiwa Zeevissport Stavenisse – Nederland België Cup 2010
4_ Mega Eventing Geepvissen 2010
5_ Verwerpsessie te Borssele
6_ Foto van de maand
7_ Recordvangsten
8_ Team Zeevissport bedankt leden en schrijvers
9_ Nieuwe sponsors

1_ Hitra Tour 2010 bijeenkomst
Op 28 februari plannen we een voorbereidingsdag
op de komende Hitra Tour van 13 t/m 25 mei 2010.
Op deze dag geven we een voorlichting van wat er
ons op deze reis te wachten staat. Ook de Noorse
wetgeving zal aan bod komen wat we al dan niet
mogen meenemen naar Noorwegen en andersom.
Wie nog vragen heeft kan deze ook stellen. Verder
biedt een ieder weer de mogelijkheid om foto’s van
de vorige reizen uit te wisselen met elkaar, want er
zijn diverse mensen die steeds weerkeren en dit is
voor ons een goed teken dat men de formule van
deze Hitra Tour toch blijkt te waarderen. De locatie van dit gebeuren is "Het Wapen van Wanroy",
Kwikstraat 6, Wanroy. Aanvang 12.00 uur.

2_ Zeevissport “Opening Fishing Season 2010”
Opening Fishing Season 2010 of
opening van het nieuwe visseizoen
wordt gevierd op 7 maart, maar ook
bestaat Zeevissport vijf jaar en dit moet
uiteraard gevierd worden. Daarom
nodigen we alle leden en visvrienden uit
om dit onder het genot van een drankje
en een hapje te vieren. Plaats van dit
feestelijk gebeuren is in een gloednieuwe showroom van Mark van Dijk Yachting bekend van de
Hobie Kayaks. En dit geeft ons allen weer de gelegenheid om ook eens kennis te maken met deze
schitterende Kayaks met pedaal systeem. En om het geheel een beetje compleet te maken zal er
ook Robby Fish en John Ezendam aanwezig zijn met spinhengels, molentjes, pluggen, shads en

Fish Finders.
Verder is er ook de mogelijkheid om je (zee)VISpas voor het vissen in Nederland hier te bekomen of
af te halen. Lid worden van onze vereniging kan uiteraard ook en wie nog geen Fleece Jacket bezit
van Zeevissport kan hem hier ook aanschaffen. Verder is het weer een leuke kennismaking onder
de leden en schrijvers van Zeevissport website. Dus allen welkom. Vrouwen, kids en visvrienden zijn
ook van harte welkom! Wie deze dag niet wil missen kan dit melden met hoeveel personen je zal
komen op fishing_season@zeevissport.com zodat we een beeld krijgen van de opkomst. Meer
informatie kan je bekijken op onze rubriek “Agenda”.

3_ Seiwa Zeevissport Stavenisse – Nederland België Cup 2010
Ook dit jaar denkt Zeevissport aan de klein
bootvissers en de jeugd, zo zetten we deze
keer een leuke wedstrijd neer door een
ludieke landelijke wedstrijd voor deze klein
bootvissers. Er zal dus degelijk gestreden
worden tussen de twee landen België en
Nederland. En door dit voorval kunnen alle
Zeevissport leden en Belgische niet leden
zich inschrijven voor deze klein bootwedstrijd tussen Nederland en België.
Wie wint er? Het land met de meeste kilogram vis en de boot met de meeste kilogram vis. En de
prijzen worden verdeeld door verloting. En uiteraard is de hoofdsponsor SEIWA die voor zeer mooi
prijzen zorgt waar onder diverse kaartplotters en GPS systemen, andere prijzen worden verzorgd
door; Watersport Mateijsen - Pure Fishing – Janssen Sport Kessel - Robby Fish - Dorst Installatie
Montage - Elonbrand beveiliging - Van Sterrenhengelsport - Dacomex uien handel. Een mooie
sponsor Group waar er zeker nog zullen bijkomen en we bedanken hen alvast voor hun
fantastische bijdragen aan deze Nederland – België Cup.
Deze klein bootwedstrijd zal plaatsvinden in Stavenisse Nederland op 1 mei met een uitstel datum
op 8 mei. Wie wil deelnemen, kan zich aanmelden op het volgend e-mail adres:
seiwa_NL-B@zeevissport.com
Meer gedetailleerde informatie vindt u terug op onze rubriek “Agenda” op Zeevissport website.

4_ Mega Eventing Geepvissen 2010
Ook dit jaar starten
we met een 4e
editie van de alom
bekende “Mega
Eventing” een zeer
sportieve wedstrijd
voor de recreant en
sportvissers. Ook dit
jaar zal er op de
eerste wedstrijd
uitsluitend op geep
gevist worden wat ook een echte aanrader is voor de jeugd! Dit zal geschieden op 29 mei op
locatie Levensstrijd te Zierikzee. Een ieder zal weer kunnen genieten van een heerlijke visdag onder
leden en visvrienden waar gezelligheid troef is! Een heerlijke versnapering en frisdrank wordt je
tevens weer gratis aangeboden. Op het einde zullen weer diverse prijzen worden verdeeld waar
onze sponsors weer enorme bijdragen aanleveren, waarvoor onze dank!
Voor inschrijvingen van het “Geepvissen” vragen we dit te doen voor half april, want midden mei
zitten we in Noorwegen. Dus aanmelden op: mega_eventing@zeevissport.com
Op 20 november zal er dan het tweede deel plaatsvinden te Zoutelande visstek Kustlicht, wie beide
wedstrijden mee vist maakt tevens kans op de Zilveren Mustad Haak. Ook wordt er voor dit
“Strandvissen” een weekje nadien prijzen beschikbaar gesteld voor een ieder.
Meer gedetailleerde informatie vindt u terug op onze rubriek “Agenda” op Zeevissport website.

5_ Verwerpsessie te Borssele
Na de vele vragen door onze leden en schrijvers voorzien we een
verwerpsessie onder een kleine groep zodat een ieder voldoende aan
bod zal komen voor de techniek aan te leren. Je zal merken dat je bij je
volgende vistrip een stukje verder zal werpen en je een beter gevoel bij
hebt, want soms maken deze enkele meters toch het verschil. Onder
begeleiding van Team Zeevissport zal u de techniek aangeleerd
worden dit op locatie strand van Borssele. Inschrijven kan maar wees
snel gezien de 15 plaatsen op: ikwilverderwerpen@zeevissport.com
Meer gedetailleerde informatie vindt u terug op onze rubriek “Agenda”
op Zeevissport website.

6_ Foto van de maand
Wie onze vorige nieuwsbrief
heeft gelezen kon vaststellen dat
er een mooi digitaal fototoestel
te winnen was voor de mooiste
inzendingen van de winnende
inzendingen per maand van het
jaar 2009. Onze keuze is daarbij
gevallen op de inzending met
Mike op de foto die een
kabeljauw presenteerde op een goede manier waarbij de kabeljauw in dit geval zeer mooi in beeld
is gebracht. Dus Mike langs deze weg proficiat en maak nog meer van deze leuke vangsten en
plaatjes.
Ook dit jaar zullen we weer op het einde van het jaar een winnaar uitkiezen en hij of zij zal ook een
digitaal fototoestel in ontvangst mogen nemen. Dus beste vissers als je op vistrip gaat maak eens
wat mooie beelden, het hoeft niet altijd vis te zijn! Stuur je mooiste foto per e-mail naar:
foto-vd-maand@zeevissport.com Alvast succes!
Meer info over “Foto v/d maand” op volgende link:
http://www.zeevissport.com/09fotovdm/index_f2010.htm

7_ Recordvangsten
Vissers ondernemen diverse vistrips,
maar vergeten wel eens rekening te
houden met de lengte en het
gewicht van de vis die ze gevangen
hebben. Zo gaan er wel meer
recordvangsten verloren per jaar. En
daarom vragen we aan de sportvisser
om hier in de toekomst wat meer
rekening mee te houden. Daarom bij
twijfel meet en weeg je vis en stuur met bijhorende foto’s naar record_fish@zeevissport.com en wij
plaatsen dan niet allen jouw vangst op de record rubriek, maar we kijken ook na of je recordvangst
in aanmerking komt voor de officiële lijsten.
Zo hebben we een harder geregistreerd van 4.6kg en 71 cm gevangen door een dame nog wel
Gerda van Rompoey te Yerseke. http://www.zeevissport.com/15recordvangsten/led-bez_kant.htm
Dus beste sportvisser het loont dus zeker de moeite om hier wat aandacht aan te geven en wapen
je met meetlat en weegeenheid bij een volgende vistrip en natuurlijk vergeet je digi niet!

8_ Team Zeevissport bedankt leden en schrijvers
Team Zeevissport wenst u een sportief vis
jaar 2010 en bedankt haar leden en
schrijvers voor hun inzet van het voorbije
jaar en hopen weer op het toezenden
van hun nieuwe vistrips in dit nieuwe jaar
2010. Lees zeker ook onze agenda
punten na op:
http://www.zeevissport.com/49agenda/index_agenda.htm tot kijk!

9_ Nieuwe sponsors
Landtmeters Naval Store
Noel Fasquelle die zelf
ook watersporter is en
zelf deze sport met hart
en ziel beoefend kent, laat ons maar zeggen het reilen en zeilen in deze sector en doet er als aan
om met zijn bemanning bestaande uit semi (pro) zeilers, een perfecte service aan te beiden dit wil
zeggen, elke dag van het jaar open zijn, flexibele uren, aan evenementen deelnemen en een
gigantische stock hebben met een showroom die de mooiste kan genoemd worden van België en
omstreken, dit als om de mensen in een fijne omgeving de eerste stappen naar hun vrije tijd
aangenaam te laten verlopen, maar ook de industriële of een architect met een niet alle daags
vraag kan steeds bij ons terecht, wij beschikken over een know-how die laat ons zeggen
multifunctioneel is en dat maakt ons sterk, al meer dan 100 jaar lang voor de verdere toekomst zal
steeds de winkel een belangrijke rol blijven spelen, toch zal ook de on-line verkoop meer en meer
aangetrokken worden, terloops door het internet bereiken we niet enkel nog de locale mensen
maar de hele wereld, zo gebeurt het geregeld dat we in contact komen met de kapiteins van
mega-yachten die ons vragen onderdelen ‘just in time’ te leveren van de Cote Azur tot de Caraïben,
uiteraard is dit haalbaar omdat wij veel stock hebben, dus daar heb je weer het voordeel van een
winkel! Als toemaatje zijn wij exclusief importeur van Seiwa Marine Electronics en Weatherdock AIS
systemen.
Welkom en zeker tot binnenkort in onze firma Landtmeters Naval Store,
Noel Fasquelle
Ged. Bestuurder
http://www.zeevissport.com/_/landtmeters/naval_store.htm

Direct Fishing
Fishing Direct, is een
webshop met een
goed up-to-date
hengelassortiment,
zeehengelsport en roofvis zijn hun specialiteit en daarvan kan je een mooi uitgebreid gamma
raadplegen op Fishing Direct website. Het leuke hier aan is dat het assortiment netjes is ingedeeld
en je de producten vergroot in beeld kan brengen, wat zeker niet onbelangrijk is want we willen
toch waar voor ons geld.
Online een bestelling plaatsen gaat heel eenvoudig en is in diverse stappen je kan ook een product
gemakkelijk terug verwijderen als je wat leukers gevonden hebt, en kom je er toch niet uit dan kan
je nog de servicelijn opbellen waar je dan weer netjes geholpen wordt.
Wie de producten een keertje van nader wil bekijken kan hiervoor een afspraak maken zodat
hiervoor de tijd kan vrij gemaakt worden.
Wie nog niet vertrouwd is met Fishing Direct moet beslist eens een kijkje nemen, en misschien zie je
wel de spullen die je al een tijdje zocht.
http://www.zeevissport.com/_/fishing/direct.htm

Havfiske
Havfiske Nederland is
gespecialiseerd in
vismateriaal voor
fjord- en zeevissen in
Noorwegen, IJsland en Denemarken. In hun assortiment vindt u producten van Dieter Eisele - SeaFishing, Sølvkroken, Søvik en Everol. Door de jarenlange ervaring, beschikken zij over de beste
vismaterialen voor deze landen, wateren en omstandigheden. Vist u ook regelmatig in deze
regionen dan is een bezoekje bij Havfiske.nl en echte aanrader..!
http://www.havfiske.nl

CAL REI Charters
Beleef een unieke
ervaring die U niet snel
zal vergeten met CAL REI
Charters te Port Morgan,
Gran Canaria. Het is er
mogelijk te vissen op diverse vissoorten die bij het Big Game vissen bekend zijn. CAL REI Charters is
in het bezit van een grote vissersboot van het merk Rodman 12.50. De boot is 12,5 meter lang, 4.2
meter breed en is uitgerust met alle nodige high-tech instrumenten (radar, autopiloot, GPS-plotter,
2 VHF-stations) en met de nieuwste apparatuur om te vissen. De boot is in uitstekende staat en
wordt aangedreven door twee Volvo Penta motoren met 375 pk elk. De capaciteit is 12 personen
inclusief bemanning. Kijk snel voor meer info op Calreicharters.com voor een warme visvakantie..!
http://www.calreicharters.com/

Redacteur van deze 6e uitgave 23-01-2010:
Voorzitter, Eric De Keuster
eric@zeevissport.com
Indien u deze nieuwsbrief niet meer wilt ontvangen kan u zich uitschrijven door ons een mailtje te sturen naar:
nieuwsbrief@zeevissport.com

