
NK KUSTZEEVISSEN NPSB 
“wedstrijdaankondiging” 

 

Datum  : VRIJDAG 26 MEI 2017 

Plaats : de ZANDMOTOR gelegen ts. Kijkduin + Ter Heijde                                                             
 

 
      De Viskeet 

Tijstip  : VISSEN van  09.00 uur tot 14.00 uur. 

Organisatie : REGIO HAAGLANDEN 

Inschrijving bij : Arie van Bree, e-mail: wil.arie@live.nl, tel: 06-54676575 

Inschrijven voor: Zaterdag 13 MEI 2016 

Inschrijfgeld : 8.00 euro p.p, bij inschrijving voldoen op rekeningnr. 

  NL06 INGB 0000 501984, t.n.v. A. van Bree  

Verzamelen : Cafe de VISKEET, Strandweg 15, 2684 VT Ter Heijde 

Tijd en loting : Van 07.00 tot 08.00 uur.  

Bijzonderheid 1 : Het betreft een open inschrijving. Deelname intro’s toe- 

  gestaan. Zij vissen echter alleen mee voor de dagprijzen en 

  NIET voor de NPSB titel. 

Bijzonderheid 2 : Vervoer naar de visstek en terug wordt verzorgd. Vanaf 

  het parkeerterrein dat achter de verzamel locatie is 

  gelegen. Wel respect voor de nog slapende bewoners. Dus 

  geen gesjouw door het zand of kilometers lopen. 

  

mailto:wil.arie@live.nl


Aas   : Volgens reglement toegestane aassoorten die nu ook bij 

  inschrijving besteld kunnen worden. Leverancier: Hengel- 

  sport Westland. Kosten: bijv. 50 pieren 6,50 euro te vol- 

  doen bij inschrijving 

Verplichting : Het gebruik van een emmer om de vis (min 10 cm) ter 

meting aan te bieden aan de aanwezige controleur. 

Zeebaars na meting direct in zee terug zetten. 

 

Route  : Op de foto, boven Ter Heijde, onder Monster. Bij kruising 

  links aanhouden. Bij Hotel/restaurant Elzenduin rechtsaf 

  naar het parkeerterrein.  

 

 
 

Hoe komt u daar. Volg de A4 richting Rotterdam. Neem de 

afslag 12 richting Den Haag Zuid/ Naaldwijk. U rijdt nu op 

de Wippolderlaan die over gaat in de verlengde Lozerlaan 

en vervolgens in de Lozerlaan. Bij het 8e stoplicht gaat u  

linksaf richting Monster. Nadat u de molen in Monster bent 

gepasseerd gaat u bij de 4e zijstraat/kruising rechtsaf 

richting Ter Heijde. Op de kruising bij de sporthal de 

Wielepet het zwarte gebouw linksonder gaat u linksaf. (zie 

de foto hierboven.)  

WAT IS DE ZANDMOTOR??? Google dit woord. 

Groet 

Arie van Bree. 



 


