
 

Hengelsportvereniging Ons Genoegen-Almere 
Postbus 30208 

1303 AE  Almere 

Email: bestuur@hsvog.nl 

Almere, 1 maart 2014, 

 

Hallo jeugdlid van onze vereniging,  

 

Wist jij eigenlijk dat jouw hengelsportvereniging sinds dit jaar een nieuwe jeugdcommissie heeft en 

dat we van plan zijn om voor jeugdleden zoals jij allerlei leuke dingen te organiseren? 

 

We beginnen in april op een zondagochtend met een ochtendje vislijntjes knopen, wij zorgen voor 

alle spullen die daarbij nodig zijn en we gaan jou laten zien hoe je zelf zo’n vislijntje in elkaar zet. Je 

vader en/of moeder kunnen er gewoon bij blijven als je dat fijn vindt maar het hoeft natuurlijk niet. 

En als de lijntjes klaar zijn gaan we ze natuurlijk ook meteen even uitproberen aan de waterkant. 

Daarna kan je een paar dagen zelf oefenen met visjes vangen en voorzichtig weer terugzetten. 

 

In mei starten we dan met een echte jeugdcompetitie. We gaan dan 4 keer een zondagochtend (1x 

per maand) met zijn allen eerst lokvoertjes maken en daarna vissen we een wedstrijdje. We hebben 

voor de uiteindelijke winnaar een mooie beker en we hebben ook nog een prijs voor de grootste vis. 

Natuurlijk zijn we hele goeie vissers bij die je kunnen helpen als dat nodig is, maar ook je vader of 

moeder mag als je dat leuk vindt meehelpen. Er komt ook nog een wedstrijd waarbij ze zelfs mee 

mogen doen samen met jou. In de zomer hebben we dan nog wat spannends op de agenda staan 

maar dat verklappen we nu nog niet. 

 

En? Heb je zin om mee te doen met de knoopochtend en de jeugdcompetitie? Dan horen we dat 

graag van je. Stuur gerust een mailtje naar ons via jeugd@hsvog.nl en wij zullen je zo snel mogelijk 

de juiste datums doorgeven. Deelname is natuurlijk gratis, je hebt alleen wel een jeugdvispas nodig. 

 

Hopelijk snel tot ziens, 

 

Kevin en Kenneth. 

HSV Ons Genoegen-Almere 
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