
 

 

23 februari 2011 
 
ZEEVISSEN op de Oosterschelde (of Grevelingen) 
Op woensdag 23 maart 2011 organiseert de SPV een dagje sportvissen op de 
Oosterschelde of Grevelingen indien de vangsten daar significant beter zijn. 
Hoogwater en maanstand zijn die dag redelijk gunstig zodat de aanwezige vis in ieder 
geval bijtlustig is. Er wordt uitgevaren vanuit vluchthaven Zijpe (Bruinisse) met het 
schip de M/S Zuiderzee.  

Vertrek:  
Deelname op basis van eigen vervoer en men dient uiterlijk 08:00 uur aan boord te zijn. 
(TomTom Oosterschelde: plaats = Bruinisse; straat = Zijpe) 
(TomTom Grevelingen: plaats = Brouwershaven; straat = Loskade (verlengde Noorddijk) 

Terugkomst:  
Rond 16:15 uur meert de boot weer in de haven af. 

De boot biedt plaats aan max. 20 personen.  
Het opstapgeld bedraagt € 15,00 waarbij het zeeaas ( 1 portie) is inbegrepen.  
Extra zeeaas ( € 9,50) kan via de organisatie besteld worden.  
Introducés (indien er voldoende plaats is) betalen naast het opstapgeld wel hun eigen 
zeeaas a € 9,50.  
Voor de deelnemers die niet in het bezit zijn van een geschikte hengeluitrusting, kan 
deze aan boord gehuurd worden. De kosten hiervan bedragen € 8,50 per hengel.  
Indien men van een huurhengel gebruik wil maken, dient dit vooraf, uiterlijk 18 maart, 
bij de organisatie aangemeld te worden. 

Alle bedragen dienen contant afgerekend te worden. Opstapgeld (+ zeeaas) bij de 
organisator en de overige zaken bij de schipper aan boord. 

Aan boord van de M/S Zuiderzee kunnen in de kajuitsbar drankjes e.d. gekocht 
worden. Bovendien beschikt de M/S Zuiderzee over een zeer uitgebreide uitstekende 
keuken. Hier kan, uiteraard voor eigen rekening, “a la carte” gedineerd worden. Het is 
niet toegestaan zelf meegebrachte alcoholische versnaperingen aan boord te nuttigen. 

Aanmeldingen kunnen tot en met 18 maart a.s. gedaan worden d.m.v. een telefoontje of 
e-mail. Dit onder voorbehoud dat er nog plaats is. Deelnemers kunnen m.b.t. een 
eventuele afgelasting of voor de definitieve vislocatie, dinsdagavond 22 maart het 
volgende telefoonnummer bellen (06-22600775). 

 

Inlichtingen en aanmeldingen bij:  

Peter Dekker, Lab CR-IPD-Maintenance,  toestel:  071-308-2304. 

Gebouw 62 kamer 318    Email:  peter@sikkenspv.nl 


