Almere, 18-07-2016
Nieuwsbrief van HSV Ons Genoegen-Almere, nummer 12.
Geacht lid van onze vereniging,
Met veel plezier sturen wij u alweer de 12e nieuwsbrief van de vereniging met deze keer veel
informatie over het Europees Kampioenschap Zoetwatervissen senioren 2016 (het “EK Zoet 2016”)
wat vandaag, maandag 18 juli 2016, formeel begonnen is. Wat is er de komende dagen allemaal te
zien en te doen?


Op maandag, dinsdag en woensdag wordt er tussen 10:00 uur en 18:00 uur door de
deelnemende teams ‘vrij’ geoefend op het wedstrijdparcours, gelegen aan het Johnsonpad
langs de Lage Vaart in Almere Buiten. Voor de liefhebber is het zeker leuk om op deze
trainingsdagen even een kijkje te komen nemen.



Donderdagochtend wordt er nog getraind tot 14:00 uur, ‘s avonds om 18:00 uur wordt er
door de deelnemende teams vanaf het gemeentehuis een korte parade gelopen door het
centrum. Direct daarna (rond 19:00 uur) volgt dan de officiële opening in de Burgerzaal van
het stadhuis.



Vrijdag is er van 10:00 uur tot 14:00 uur een verplichte officiële training waarbij alle
deelnemende teams aanwezig zullen zijn.



Zaterdag van 10:00 uur tot 14:00 uur is de eerste echte wedstrijddag.



Zondag van 10:00 uur tot 14:00 uur is de tweede wedstrijddag.

Op de wedstrijddagen is er een evenemententerrein gerealiseerd waar diverse activiteiten
plaatsvinden. Er is voor de jeugd veel te doen (wist u dat Marco Kraal en Ed Stoop ook langskomen?)
en uiteraard is ook onze HSV hier prominent aanwezig met een eigen tent én met een leuke
prijsvraag. Bovendien staat er een heuse drilmachine voor de deur, komt u ook de vis van uw leven
drillen? Tevens is er informatie over streetfishing, baarspeuteren en nog veel meer.
U vindt ontzettend veel informatie over het EK (een volledig tijdspad, informatie over deelnemers
enz.) op onze eigen website (www.hsvog.nl ) en natuurlijk ook op de website van Sportvisserij
Nederland: http://www.sportvisserijnederland.nl/wedstrijden/ek-vissen-2016. Bezoek deze
websites zodat u precies weet wat er deze week allemaal te doen is.
Tot zover deze nieuwsbrief, indien u naar aanleiding hiervan vragen heeft kunt u ons natuurlijk altijd
mailen. Ook voor ideeën en suggesties staan wij altijd open.
Met vriendelijke groeten namens het bestuur,
Jos Holla.
Secretaris HSV Ons Genoegen-Almere.
Website: www.hsvog.nl

E-mail: bestuur@hsvog.nl

