
 
Almere, 10-03-2015 
Nieuwsbrief van HSV Ons Genoegen-Almere nummer 7. 
 
 
 
 
Geacht lid van onze vereniging,  
 
Met veel plezier sturen wij u wederom een nieuwsbrief van HSV Ons Genoegen-Almere met 
informatie over de geplande activiteiten van de vereniging. We hopen dat er iets tussen staat waar u 
bij wilt aansluiten. Maar ook wanneer u zelf ideeën heeft horen we dat graag uiteraard,  
 
 
 
De jeugdcommissie: de planning voor 2015 staat online. 
 

 
 
Ook in 2015 zal de hengelsportvereniging weer een jeugdcompetitie organiseren in de vorm van een 
aantal wedstrijdjes waarbij we ook af en toe een leuke verrassing voor onze jeugdleden in petto 
hebben. Lekker op zondagochtend een paar uurtjes buiten aan de waterkant proberen om een visje 
te vangen, daarnaast natuurlijk kijken wie de grootste vis kan vangen, allemaal dingen die hartstikke 
leuk zijn om te doen.  
 
Deelname aan de jeugdcompetitie is natuurlijk gratis, je moet wel een VISpas van onze vereniging 
hebben. Weet je dat die voor jeugdleden t/m 13 jaar slechts 7 euro kost? Zou jij het leuk vinden om 
aan onze competitie en de bijbehorende activiteiten mee te doen? Ben jij al gek op vissen en wil je 
de fijne kneepjes leren en dus hopelijk ook meer vis vangen, of die grote die je anders niet te pakken 
kreeg? Lijkt vissen je leuk maar heb je geen idee waar je moet beginnen? 
 
Meld je dan aan via deze pagina, bij ons krijg je de basis waar het allemaal mee begint. Lekker buiten 
aan de waterkant vertoeven en proberen je mede-vissers aan de waterkant te verslaan in een 
sportieve competitie. We vissen samen en helpen elkaar aan de waterkant, ook tijdens de 
wedstrijden want zo zien wij dat graag. Natuurlijk hebben we ook een reglement en alle datums 
staan inmiddels online op de website van de jeugdcommissie: www.hsvog.nl/jca 
 
En? Doe je mee? We zien je graag verschijnen aan de waterkant.  
 

http://www.hsvog.nl/aanmelden-jeugdactiviteiten/
http://www.hsvog.nl/jca


Activiteiten van de Roofvis Commissie. 
 
De Roofvis Commissie Almere zal dit jaar vier roofvisdemonstratiedagen organiseren, de eerste zal 
plaatsvinden op zondag 22 maart in Almere Poort en je kan je vanaf heden aanmelden via dit 
formulier. Deze demonstratie-dag “kunstaasvissen vanaf de kant” is voor iedereen toegankelijk. In 
tegenstelling tot de voorgaande demonstratie-dag is er voor deze dag geen leeftijdslimiet, is een 
VISpas cq lidmaatschap van onze vereniging niet vereist en is iedere belangstellende van harte 
welkom. Tevens is deze demonstratie-dag net als de voorgaande volledig kosteloos. Wij hopen op 
deze manier om deelname zo laagdrempelig mogelijk te houden zodat iedereen met vragen over het 
vissen met kunstaas op deze dag bij ons terecht kan. 
 
Vragen? Stuur een mailtje naar rca@hsvog.nl of kijk voor meer informatie eerst even op de website: 
www.hsvog.nl/rca.  

  
 
 
Competitie van de karpercommissie gestart. 
 

Inmiddels heeft ook de karpercommissie haar volledige 
wedstrijdkalender online gezet, leden die graag aan deze competitie  
mee willen doen zijn uiteraard van harte welkom. Voor deelname aan 
de volledige competitie is een lidmaatschap bij de Karpercommissie á 
25 euro weliswaar noodzakelijk maar is deelname verder kosteloos. U 
kunt uiteraard ook gewoon aan losse wedstrijden deelnemen, 

bovendien is deelname niet meer alleen voor koppels, ook als solo deelnemer kunt u gewoon een 
keertje met ons meedoen. U vindt de uitleg van de nieuwe opzet alsmede een overzicht van alle 
geplande wedstrijden voor 2015 op de website van de karpercommissie: www.hsvog.nl/kca 
 
 
 
Witvissen bij de vereniging in competitieverband? 
 
Op zaterdag 4 april 2015 organiseert HSV Ons Genoegen-Almere voor al haar leden weer de 
jaarlijkse voorjaarswedstrijd. Heb je zin om eens een keertje de sfeer te komen proeven bij het 
vissen in wedstrijdverband waarbij gemoedelijkheid en de gezelligheid uiteraard voorop staat? 
Schrijf je dan snel in bij Bouke en doe gezellig en uiteraard zonder verdere verplichtingen eens een 
keertje met ons mee! Gewoon een keertje bij ons aansluiten en wie weet, misschien bevalt het je zo 
goed dat we je ook mogen verwelkomen bij onze zomercompetitie. Een witviscompetitie waar het 
ook vooral draait om een leuke en gemoedelijke sfeer, kijk voor meer informatie op de website van 
de witvis commissie: www.hsvog.nl/wca 
 
 
Tot zover weer deze nieuwsbrief, we hopen dat u dit initiatief als lid waardeert en mocht u óp of 
aanmerkingen hebben over deze nieuwsbrief of over andere zaken die met de vereniging te maken 
hebben horen we dat uiteraard bijzonder graag van u. 
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Met vriendelijke groeten, 
 
Het bestuur van HSV Ons Genoegen-Almere, 
 
Arnold Veen, 
Jos Holla, 
Marco Weber. 
 
Website: www.hsvog.nl 
E-mail: bestuur@hsvog.nl 
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