
 
 
 
 
 
 
 
Almere, 11 juli 2018; 
 
 
 
Beste jeugdleden, 
 
Op aankomende zondagochtend 15 juli organiseert HSV Ons Genoegen-Almere opnieuw een 
jeugddag voor jeugdleden en andere jeugdigen (en ouders uiteraard), wij nodigen jou hier graag voor 
uit. We hebben deze keer het programma speciaal gericht op het vissen op karper, een echte 
'special' deze keer dus!  
 
Tijdens deze jeugddag zorgen wij dat alle materialen en voer aanwezig zijn en gaan jullie een leuk 
informatief programma doorlopen met onze viscoaches. Van boilies maken tot een radiografische 
voerboot besturen, uitleg over hengels (óók weer de 9 meter stokken) en de manier van vissen, je 
gaat het allemaal zien en doen en je kunt er alles over leren. 
 
 

 
 
Locatie:               Robijnplantsoen (Regenboogbuurt) 
Datum:                zondag 15 juli 
Aanvang:            09:30 uur 
Einde:                  12:30 uur 
Parkeren:            Rondom de vijver zijn voldoende parkeerplaatsen 
 

 



Het volledige programma van de jeugdcommissie voor 2018 vind je via deze link. Op onze website: 
www.hsvog.nl/jca zijn alle activiteiten maar ook de verslagen van voorgaande jeugddagen terug te 
lezen, neem gerust even een kijkje. 
 
Heb je ook zin om een ochtendje met ons mee te vissen? Stuur dan graag even een berichtje zodat 
we weten dat je komt en we voldoende spullen kunnen meenemen. Dit wil je echt niet missen dus 
kom zondag zeker even langs!! 
 
 
En er komt nog meer ……… 
Op woensdag 18 juli zijn de jeugd- en karpercommissie aanwezig op de karpervijver van Toms Creek 
om onze jeugdleden de kans te geven om een karper te vangen met de ‘vaste stok’ die voorzien is 
van een speciaal elastiek. Een ontzettend leuke visserij, dat moet je een keer geprobeerd hebben! Er 
komt er nog een uitgebreide uitnodiging maar zet de datum maar alvast in je agenda!! 
 
 

 
 
 
Groetjes en tot aankomende zondag, 
 
Arnold Baas en Marco van der Wal  
Jeugdcommissie HSV Ons Genoegen-Almere 
www.hsvog.nl/jca 
jeugd@hsvog.nl 
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