
 
Almere, 24-05-2015 
Nieuwsbrief van HSV Ons Genoegen-Almere nummer 8. 
 
 
 
Geacht lid van onze vereniging,  
 
 
Met veel plezier sturen wij u wederom een nieuwsbrief van HSV Ons Genoegen-Almere, de 8e 
ondertussen alweer. Het gaat de vereniging momenteel weer voor de wind, de commissies zijn allen 
uitstekend bezet en er worden volop activiteiten en wedstrijden georganiseerd waarbij we vooral 
bijzonder trots zijn op de resultaten van onze jeugdcommissie en haar vrijwilligers. Ook de website 
wordt steeds leuker en informatiever met vele  wedstrijdverslagen van de diverse commissies, maar 
ook het terugmelden van spiegelkarpers van ons Spiegelkarper project (SKP) begint weer te lopen. U 
vindt een overzicht van recente terugmeldingen via http://www.hsvog.nl/bcwa/terugmeldingen-
projectspiegels-2015 
 
Maar er is meer: op zaterdag 30 mei viert sportvissend Nederland de ‘Nationale Hengeldag’, een dag 
waar de roofvis vissers naar uitkijken omdat vanaf deze dag het kunstaas weer tevoorschijn gehaald 
kan worden, maar vooral ook de dag waarop sportvissend Nederland zich van haar beste kant laat 
zien. Ook onze vereniging zal hier dit jaar aan bijdragen met een grote hengelsport manifestatie in 
Almere Buiten. 
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Op deze zaterdagochtend zullen alle commissies present zijn aan de Lage vaart te Almere Buiten aan 
het einde van de Sportlaan (schuin naast s.c. Buitenboys) van 09.00 uur tot 14.00 uur: 
 

• De jeugdcommissie (www.hsvog.nl/jca) vist haar 5e competitiewedstrijd, wie vangt de 
meeste vissen en wie vangt de grootste vis? Wist u dat het huidige record van de jeugd 
in 2015 op 50cm staat?  

 
• De witviscommissie (www.hsvog.nl/wca) vist eveneens haar 4e wedstrijd, leuke 

wedstrijden in een bijzonder gemoedelijke sfeer. Hengelkeuze vrij en daarom 
toegankelijk voor iedereen die het leuk vindt om eens een paar wedstrijden in 
competitieverband te vissen; 

 
• De karpercommissie (www.hsvog.nl/kca) is aanwezig met 2 volledige set-ups, wilt u 

weten wat hier tegenwoordig allemaal bij komt kijken? Voerbootjes, elektronische 
beetmelders, grote bijzondere molens …… Kom langs en vraag het ze maar, ze 
demonstreren het graag voor u; 

 
• De vliegviscommissie is ook aanwezig. Wilt u ook eens proberen om met zo’n hengel te 

stoeien of wilt u eens zien wat er bij komt kijken om een ‘vlieg’ te binden? Ze vertellen 
het u graag. Tevens kunt u lid worden van de vliegvisclub, neem alvast een kijkje op de 
website: www.hsvog.nl/vvca 

 
• Ook de roofviscommissie (www.hsvog.nl/rca)  is present om u te laten zien met welke 

technieken u goed voor de dag kunt komen op de vele sierwateren binnen Almere. 
Pluggen, shads, blinkers of jerkbaits? Ze kunnen het u allemaal uitleggen! Ook zal er deze 
dag extra aandacht zijn voor het vissen met oppervlakte kunstaas, een zeer spannende 
manier van vissen! Of heeft u interesse in Streetfishing? Ook daar zijn ze mee bezig. 

 
• Tot slot is ook de ledenadministratie present. Weet u iemand die óók lid wil worden van 

onze vereniging? Dat kan direct dus neem hem of haar mee, op deze dag rekenen we 
geen inschrijfkosten (compleet lidmaatschap voor volwassenen à 27 euro, jeugd slechts 
7 euro) en de eerste 25 nieuwe leden ontvangen een mooie ‘cap’ van de vereniging. Of 
kent u iemand die elders lid is maar graag wil switchen? Kom langs en we helpen u om 
dat te regelen. Deze sportvissers betalen in 2016 dan geen inschrijfkosten. 

 
Komt u ook even een kijkje nemen? We ontvangen u graag op deze bijzondere dag tussen 09.00 uur 
en 14.00 uur, en komt u tussen 11.00 en 13.00 uur? Dan hebben wij voor u een smakelijke traktatie! 
Misschien (hopelijk) tot ziens aankomende zaterdag, 
 
 
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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