
 EGLEGHEMSE  ZEEVISSERS vzw 
Aangesloten bij het Vlaams Verbond Boothengelen op zee 

 
14e EZV-TROFEE 

 
ZATERDAG 16 NOVEMBER 2019 

TE BLANKENBERGE 
 
Geachte collega’s zeevissers, beste vrienden, 
 
Als inrichters van de 14de EZV-trofee hebben wij de eer en het genoegen u uit te nodigen op 
deze wedstrijd, die zal doorgaan te Blankenberge op zaterdag 16 november 2019. 
De inrichting en organisatie wordt verzorgd door de Egleghemse Zeevissers en zal hierbij 
worden bijgestaan door de sportcommissie van het V.V.B.Z., waarvoor onze oprechte dank. 
 
U kan zowel individueel inschrijven als ook per team van 5 vissers. 
 
Het inschrijvingsgeld bedraagt € 60,00 per persoon.  Junioren en beloften betalen € 40,00.     
U kan inschrijven door het inschrijvingsgeld te storten op volgend rekeningnummer  
973-0246548-08, BIC ARSPBE22 en IBAN BE63 9730 2465 4808 met begunstigde Ronny 
Cleymans – de Egleghemse Zeevissers vzw. 
Bij eventuele afgelasting van de wedstrijd omwille van slechte weersomstandigheden zullen 
géén kosten worden aangerekend. 
 
De boottrekking zal plaatsvinden op donderdag 14 november 2018 om 20.30 u in café 
Rubenshof, gelegen Cardijnstraat 17, 1980 Eppegem. 
Op zaterdag 16 november verwachten wij u dan om 7.00 u in café ’t Kapiteintje, De Smet de 
Naeyerlaan 19, 8370 Blankenberge om uw wedstrijdkaart af te halen. 
 
Er wordt gevist volgens de reglementen van het V.V.B.Z. en onder bescherming van de 
Belgische Confederatie Zeehengelen. 
Net zoals vorig jaar, opteren wij als organisator om tijdens de wedstrijd 2 x van plaats te 
wisselen.  Er zal dus gevist worden in 3 gelijke periodes, net zoals we dit kennen van de 
Kampioenschappen en Bekers.  Dit alles zal gebeuren in een sportief kader, met respect 
voor elke deelnemer ! 
 
De prijsuitreiking zal dezelfde dag plaatsvinden omstreeks 19.00 u in café Boulevard 25. 
De prijzentafel zal bestaan uit natura prijzen.  Verder zullen er trofeeën worden voorzien voor 
de eerste drie deelnemers, eerste drie teams, eerste belofte/junior, eerste dame, eerste 
veteraan, eerste EZV’er en de vanger van de zwaarste vis. 
 
Bijgevoegd inschrijvingsformulier dient u voor 13 november 2019 te versturen naar  
Ronny Cleymans, Blaasveldstraat 17, 2811 LEEST. 
GSM 0478/45.60.43 – Ronny.cleymans@akzonobel.com 
 
Rest er ons alleen nog u een aangename wedstrijd toe te wensen. 
 
Met sportieve groeten, 
Voorzitter     Sportbestuurders 
Ronny Cleymans    Van den Bogaert Werner & Lens Danny 


