
 

Hengelsportvereniging Ons Genoegen-Almere 
Postbus 30208 

1303 AE  Almere 

Email: bestuur@hsvog.nl 

Almere, 29 maart 2014, 
 
Hallo jeugdlid van onze vereniging,  
 
Dit is alweer de tweede nieuwsbrief van de jeugdcommissie van HSV Ons Genoegen-Almere en deze 
keer kunnen we jullie precies vertellen wat we allemaal gaan doen de komende maanden. Hoewel 
we al opvallend veel aanmeldingen hebben willen we natuurlijk alle jeugdleden een kans geven om 
mee te doen dus als je het misschien toch leuk vindt om alsnog mee te doen kan je jezelf nog steeds 
aanmelden. We gaan ons uiterste best doen om er iets leuks maar zeker ook iets leerzaams van te 
maken.  
 
 
Hieronder zie je de agenda: 
 
Zondag 13 april: de knoopochtend. 

Aanvang 10:30 uur, einde 13:30 uur. De locatie waar we beginnen is Buurthuis “Het Forum”, 

Haasweg nr. 11 in Almere Buiten. Zodra we de tuigjes klaar hebben wandelen we naar de waterkant 

bij de Edelhertweg (bij basisschool ‘De Albatros’) waar we de gemaakte tuigjes gaan uitproberen en 

waar je ook weer opgehaald kan worden. 

Zondagochtend 11 mei: de eerste echte wedstrijd. 

Aanvang 10:30 uur, einde 13:00 uur. Eerst samen een voertje maken, daarna vissen. Waar we gaan 

vissen hoor je nog van ons. 

Zondagochtend 1 juni: de tweede wedstrijd. 

Aanvang 10:30 uur, einde 13:00 uur. Ook hier beginnen we weer met het voertje, de visplek hoor je 

nog van ons. 

Woensdagavond 25 juni: een avondwedstrijd. 

Deze wedstrijd vissen we een keertje doordeweeks in de avond, altijd leuk natuurlijk. Aanvang 18:30 

uur, einde 21:00 uur 

Zondagochtend 20 juli: de vierde wedstrijd. 

Aanvang 10:30 uur, einde 13:00 uur. Eens kijken of je nu zelf je voetje kan maken. We zijn benieuwd! 

Zaterdag 9 augustus/zondag 10 augustus: Een nachtje vissen op karper. 
Als je het leuk vindt kan je ook een nachtje met ons mee om te vissen op karper. We vissen van 
zaterdag 9 augustus om 14:00 uur tot zondag 10 augustus 11:00 uur. Natuurlijk zorgen wij voor het 



eten, alle karperspullen en voldoende begeleiders, jij hoeft alleen een slaapzak en een kussen mee 
te nemen.  
 
Zondagochtend 24 augustus: de vijfde en laatste wedstrijd + prijsuitreiking. 

Deze wedstrijd is een koppelwedstrijd, je mag deze wedstrijd vissen met iemand anders zoals je 

vader, moeder, broer, zus, vriend, vriendin, wat je maar wilt (een VISpas hebben ze niet nodig). Na 

afloop gaan we op een bijzondere locatie de prijsuitreiking doen en volgt de bekendmaking van de 

kanjerkampioen. 

 

Er zijn een paar dingetjes die we je nog even willen vertellen: 

 Je moet natuurlijk wel een jeugdvispas hebben. 

 We verzamelen op of nabij de visplek, je zal dus wel gebracht en gehaald moeten worden 

maar we vinden het ook prima als je ouders er gewoon bijblijven om mee te helpen. Voor 

iedere wedstrijd krijg je van ons nog een berichtje waar precies in staat waar we verzamelen. 

 Voor klein materiaal zoals haakjes, dobbertjes en loodjes zullen wij zorgen maar je mag met 

de wedstrijdjes ook je eigen visspullen meenemen.  

 Voer en aas worden door ons verzorgd. 

 

En? Doe je mee? 

Als je definitief wilt inschrijven en langskomt op 13 april stuur dan nog even een mailtje naar 

jeugd@hsvog.nl zodat we weten wie we allemaal mogen verwachten. Tevens willen we bij de 

inschrijving nog een paar dingen van je weten: 

 Natuurlijk je naam, maar ook je adres en het nummer van je jeugdvispas. 

 Een zwemdiploma is wel belangrijk aan de waterkant, mocht je niet kunnen zwemmen is dat 

niet erg maar we willen het wel graag vooraf even weten. 

 We willen graag weten op welk telefoonnummer we je ouders/verzorgers kunnen bereiken 

als dat nodig is. 

 Is er misschien nog iets anders wat we moeten weten? We horen het graag van je. 

Tot ziens op zondag 13 april, 

Kevin en Kenneth. 

HSV Ons Genoegen-Almere 

Jeugd@hsvog.nl 

www.hsvog.nl 
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