
zondag zomer competitie

5-4-2020 poffert

26-4-2020 entjes

17-5-2020 van starckenborg kanaal, Zuidhorn

7-6-2020 stadskanaal steigers,  schnitzelwed.

9-8-2020 hoendiep

23-8-2020 NW-kanaal padvinderij

dinsdag avond wedstrijden A naar B

28-4-2020 Boeletijdens kanaal, Rhederbrug

12-5-2020 Winschoterdiep, pedro boot Zuidbroek

19-5-2020 Meedener diep

26-5-2020 Winschoterdiep, oude rijksweg

2-6-2020 Winschoter haven

9-6-2020 Oude Pekela, mulder pot

16-6-2020 Boeletijdens kanaal, Wijmeersterbrug

23-6-2020 Veele, Mussel A kanaal

30-6-2020 Winschoterdiep, poltitie bureau

7-7-2020 Winschoter haven

avond bouwvak wedstrijden

21-7-2020 Winschoterdiep, Oude rijksweg 

28-7-2020 Oude pekela, Mulder pot

4-8-2020 Winschoter haven

Openstek winter wedstrijden

25-10-2020 Winschoter haven  

29-11-2020 Nieuwwolda

31-1-2021 Zuidlaarder vaartje

28-2-2021 Zuidhorn   (koppel feeder)

Voor de zomer competitie wordt het slechste resultaat 
van het totaal afgetrokken voor de eindklassering. 
vertrek voor de wedstrijden is om 06:00 bij het 
clubgebouw. Er wordt gevist tot 12.30.
(Sint Vitusholt 7e Laan 8, 9674 AE Winschoten). 
inleg = GRATIS 
De wedstrijden zijn alleen voor (sub-)leden.

Voor de A naar B dinsdag wedstrijden worden de 2 
slechste resultaten van het totaal afgetrokken voor de 
eindklassering.
vetrek voor de wedstrijden is om 18:15 bij het slachthuis 
in Winschoten. Er wordt gevist tot 21:30.
(Oosterhavenkade, 9672 AV Winschoten)
inleg = GRATIS
De wedstrijden zijn alleen voor (sub-)leden.

Voor de bouwvak wedstrijden wordt het slechste 
resultaat van het totaal afgetrokken voor de 
eindklassering.
Vetrek voor de wedstrijden is om 18:15 bij het slachthuis 
in Winschoten. er wordt gevist tot 21:30.
(Oosterhavenkade, 9672 AV Winschoten)
inleg = GRATIS
De wedstrijden zijn alleen voor (sub-)leden.

Aan de winterwedstrijden mogen ook niet-leden 
deelnemen. de inleg voor de wedstrijden bedraagt €5,-. 
Deze wedstrijden zijn losse stekwedstrijden.
Bij deze wedstrijden verzamelen we aan de waterkant de 
exacte locatie en verdere informatie zal minimaal 1 maand 
voor de wedstrijd op de site en facebook gepubliceerd 
worden.

HC Excelsior wedstrijden & activiteiten 2020

https://hcexcelsior.mijnhengelsportvereniging.nl/
https://www.facebook.com/hcexcelsior/
raadpleeg altijd de website of facebook voor actuele en nadere informatie.



concoursen

19-4-2020 hengelsport winschoten bokaal

28-6-2020 open stek excelsior

11&12-7-20 excelsior nachtkoppel

11-8-2020 avond koppel wedstrijd

6-9-2020 85 jarig bestaan jubileum wedstrijd

18-12-2020 uitwaai wedstrijd

overige clubactiviteiten

24-3-2020 Jaar vergadering bij lemain

24-5-2020 uitje 85 jarig bestaan 

26-8-2020 BBQ Excelsior

18-10-2020 uitje forel vissen Oetze Valthermond

24-10-2020 feestavond

2-12-2020 Lezing bij Lemain

Verdere informatie voor de concoursen zal tenzijnde tijd 
volgen. Dit wordt bekend gemaakt doormiddel van een 
flyer vermeld op de site, facebook en Hengelsport 
Winschoten.

Verdere informatie voor de overige activiteiten zal
tenzijnde tijd volgen. Dit wordt bekend gemaakt 
doormiddel van een flyer vermeld op de site en 
facebook.


