
Zowel vissen met de vrije- als de vaste hengel!
Hengeltype bij inschrijving aangeven s.v.p.

GeGevens
Viswater   : Urkervaart tussen Tollebeek en Urk
Vistijd   : 09:00 – 14:00 uur
Soort wedstrijd  : individueel
Hengelkeuze  : vrije- of vaste hengel
Inschrijfgeld  : € 20,00  per persoon
Aantal deelnemers  : maximaal 35 (vaste hengel) en maximaal 110 (vrije hengel)
Verdeling plaatsen  : vissen in vakken (1 vaste hengel, 3 vrije hengel)
Telling   : vissen op gewicht (alles telt, behalve snoek en snoekbaars)
Prijzen   : prijzenaantal = 1 op 4
Geldprijzen  : naar rato als de wedstrijd niet vol zit
 
Loten plaatsnummers : van 07:00 – 08:00 uur in restaurant van Camping ’t Urkerbos, 
       Vormtweg 9, 8321 NC Urk
 
 
Voorafgaand aan de prijsuitreiking vindt een verloting plaats ten bate van het goede doel: 
Stichting DCN Geleidehonden.
 
ALLE PRIJZEN MOETEN PERSOONLIJK WORDEN OPGEHAALD DOOR DE WINNAAR.

16e grote 
viswedstrijd van
stichting visgids 
voor een goed doel

Meer info of direct inschrijven bij:

Ingmar Boersma

Mobiel : (06) 50 51 00 55

email : ingmar@visgids.nl 
     
Bij inschrijving vermelden voor 
welk hengeltype u wilt meedoen.

Hoofdprijs = € 100,- per vakwinnaar en € 50,- extra voor de overall winnaar! 

Naar rato als de wedstrijd niet vol zit. Er zijn verder nog vele hengelsport- en huishoudelijke artikelen te winnen!



Wie zijn wij?
Onze naam zegt het al: wij leiden geleidehonden op voor mensen met een 
visuele beperking die liever samen met een hond lopen dan alleen met hun stok.

Wat doen we?
Er komt heel wat bij kijken voor een puppy een betrouwbare blindengeleidehond is:

• Fokken en aanschaffen van geschikte pups
• De jonge hondjes voorzien van goede voeding en medische zorg
• Gastgezinnen vinden die de pup goed verzorgen en tot een gehoorzame, sociale hond maken
• De gastgezinnen hierbij intensief en op maat begeleiden
• Honden vanaf 16 maanden opleiden tot geleidehond

Wat hebben we nodig?
Om de beste zorg te leveren aan onze aspirant geleidehonden kunnen wij niet zonder:

• Gastgezinnen en andere vrijwilligers
• Sponsoren
• Financiële middelen

DCN is een kleine, flexiebele organisatie met professionele en betrokken medewerkers. Uw donaties 
komen rechtstreeks ten goede aan de kwaliteit van onze honden en onze service. Elke euro is welkom!

Stichting DCN Geleidehonden
Hennepstraat 8
2965 CB Nieuwpoort

T  (0184) 75 10 35
E  info@guidedog.nl
I   www.guidedog.nl

RechtstReeks doneRen?
Dat kan natuurlijk ook! 

IBAN: NL30 INGB 000 68 88 905 
ten name van:
Stichting DCN Geleidehonden


