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Geacht lid van onze vereniging,  

 

De wintermaanden komen eraan en het wordt koud en nat, voor sommigen reden genoeg om de 

visspullen schoon te maken en op te bergen. Voor anderen juist de tijd waar ze naar uitgekeken 

hebben: het roofvisseizoen! Ook de hengelsportvereniging zit deze maanden niet stil. Hoewel de 

jeugdactiviteiten, karpercompetitie en zomercompetitie witvis zijn afgerond (wist u dat onze 

website vol met verslagen hiervan staat?) staan er voor de komende weken weer diverse 

activiteiten op het programma. 

 

We trappen op zaterdag 18 november af met een nieuwe “Predator Challenge”, een 

roofviscompetitie bestaande uit 5 wedstrijdjes voor de liefhebbers. Alle informatie vindt u 

uiteraard op de website en net als vorig jaar is deelname gratis. 

 

Op dezelfde zaterdagochtend 18 november hebben we een forelvijver (de grootste, vijver 1) 

afgehuurd op Toms Creek in Lelystad, alle leden van onze vereniging kunnen gratis een 

ochtendje op forel komen vissen. De gevangen forel gaat lekker mee naar huis voor consumptie. 

U moet wel zelf voor materiaal zorgen, dit is eventueel ook ter plaatse te huur. 

 

Op zaterdagochtend 25 november gaan we weer Baarspeuteren, er zijn nog een paar plekjes 

vrij dus als u mee wilt doen wacht dan niet te lang en meldt u aan.  

 

Wist u overigens dat wij binnen de vereniging ook met een nieuwe vliegviscommissie zijn 

gestart? Vooralsnog komen zij óm de week op donderdagavond bij elkaar (de eerstvolgende 

bijeenkomst van de VVCA is op donderdagavond 9 november). Als u interesse heeft in deze 

mooie manier van vissen of in het binden van kunstvliegjes kunt u uiteraard vrijblijvend 

aanschuiven. Meldt u wel even aan via vvca@hsvog.nl 

 

Het afgelopen seizoen zijn op initiatief van onze “Commissie Maatschappelijke Betrokkenheid” de 

vangsten uit de karpercompetitie gekoppeld aan een bijdrage voor een goed doel: voor iedere 

gevangen karper gaat 4 euro naar stichting “Opkikker”. Dit jaar hebben de karpervissers 636 euro 

bij elkaar gevist, een mooi bedrag voor een mooie stichting. 

 

En tot slot de wintercompetitie witvis: de voorbereidingen zijn in volle gang, de data zijn bekend. 

Op 6 januari 2018 starten we op het Amsterdam Rijnkanaal, u vindt alle informatie op de 

webpagina van de witviscommissie. 
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U ziet het, ook in de winter doen we ons uiterste best om er wat leuks van te maken, we zien u 

dan ook graag bij 1 of meerdere activiteiten aanschuiven. Indien u naar aanleiding van deze 

nieuwsbrief 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: info@hsvog.nl 
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