Almere, 01-08-2016
Nieuwsbrief van HSV Ons Genoegen-Almere, nummer 13.

Geacht lid van onze vereniging,
Met veel plezier sturen wij u alweer de 13e nieuwsbrief van de vereniging. Inmiddels zit het EK witvis
2016 er alweer op en kijken we vooruit naar de komende activiteiten van onze vereniging, u vindt
hieronder een korte samenvatting, misschien zit er iets bij waar u aan deel wilt nemen?

Om te beginnen vissen we in de nacht van zaterdag 6 op zondag 7 augustus (komend weekend
inderdaad) de 2e editie van de "nachtkoppel witvis", u kunt hier desgewenst met uw vismaat nog aan
meedoen. Alle informatie vindt u op de website van de witviscommissie: www.hsvog.nl/wca

In datzelfde weekend (op zaterdagavond 6 augustus) organiseert de jeugdcommissie weer een
jeugddag, ieder jeugdlid kan hieraan gratis deelnemen. Ben jij jeugdlid van onze HSV en wil je een
keertje met leeftijdgenootjes van onze vereniging meevissen? Stuur snel een berichtje naar
jeugd@hsvog.nl en doe mee! Neem gerust je vriendje of vriendinnetje mee, geen enkel probleem!
Wist u trouwens dat onze jeugdcommissie altijd op zoek is naar enthousiaste begeleiders voor
maximaal 7 (minder mag ook) jeugdactiviteiten per jaar die per keer slechts 3 tot 4 uurtjes van uw
vrije tijd vergen?

Na het succes van de karperdag van 14 mei j.l. organiseert onze HSV op zaterdag 13 augustus de
eerste editie van de “Commercial Carp Challenge” (CCC) op Toms Creek in Lelystad. Dit is een
karperwedstrijd op een zogeheten “Commercial Lake” waaraan maximaal 17 deelnemers kunnen
meedoen. Er zijn nog een paar plaatsen over voor deze happening, vereist het speciale materialen?
Welnee, een lichte (feeder of method) hengel en bijbehorende accessoires volstaat al! Lijkt het u
wat? Aarzel niet en doe gezellig mee! Alle informatie vindt u op de website en voor vragen kunt u
altijd bij ons terecht uiteraard, stuur een mailtje naar kca@hsvog.nl maar wacht niet te lang,
VOL=VOL.

Wat u misschien ook wel leuk vindt is dat we op zaterdag 10 september een oude (Noord Hollandse)
traditie weer uit de kast halen: baarspeuteren. Alle materialen worden door de HSV geleverd, u vindt
alle informatie via deze link. Doet u ook mee? De inschrijving voor het baarspeuteren start
binnenkort.
Tot slot begint op zaterdag 20 augustus het 2e deel van de zomercompetitie witvis en vist de
karpercommissie van 3 t/m 5 september “De Marathon”, aan beide activiteiten kunt u als lid ook nog
deelnemen. U vindt alle informatie hierover eveneens via onze website (www.hsvog.nl) en dan even
bovenin klikken op ‘commissies’.

Wist u trouwens dat onze HSV ook actief is op Facebook? "Like" onze pagina en mis helemaal niks
van onze activiteiten!

Tot zover deze korte nieuwsbrief met de komende activiteiten, een volledig overzicht vind u via
http://www.hsvog.nl/activiteiten-kalender

Met vriendelijke groeten namens het bestuur,
Jos Holla.
Secretaris HSV Ons Genoegen-Almere.
Website: www.hsvog.nl

E-mail: bestuur@hsvog.nl

