
 
Almere, 20-08-2014 

Nieuwsbrief van HSV Ons Genoegen-Almere nummer 4. 

 

 

 

Geacht lid van onze vereniging,  

 

Met veel plezier sturen wij u hierbij alweer de vierde nieuwsbrief van HSV Ons Genoegen-Almere. 

Zoals eerder al gemeld willen wij u als lid zo goed mogelijk blijven informeren over onze vereniging 

zodat u weet wat er speelt binnen de club en uw informatie via de juiste kanalen ontvangt. 

Doorgaans hebben wij altijd wel iets te melden over de ontwikkelingen bij de diverse commissies, 

deze keer beginnen we met een iets minder vrolijke maar daarom zeker niet minder belangrijke 

aangelegenheid. 

 

 

Onze vereniging was even geschorst, inmiddels al niet meer ……... 

 
 

De afgelopen maanden heeft het bestuur van de HSV veel tijd moeten besteden aan het behartigen 

van de belangen van onze vereniging. Een van de belangrijkste oorzaken was oneerlijke concurrentie 

tussen verenigingen onderling waardoor onze vereniging financiële schade heeft geleden en nog 

steeds lijdt. De standpunten van het bestuur van onze HSV en Sportvisserij MidWest Nederland 

staan hierbij lijnrecht tegenover elkaar. Op korte termijn vindt op uitnodiging van SVN een gesprek 

plaats tussen het bestuur, de voorzitter van SVN en de voorzitter van MidWest om tot een 

definitieve oplossing te komen. 

 

In de tussentijd heeft het bestuur van de Sportvisserij MidWest Nederland gemeend onze HSV te 

moeten schorsen omdat op de website én op onze Facebook pagina de tarieven van de diverse 

Flevolandse hengelsportverenigingen vermeld stonden. Het bestuur van MidWest vond dit 

ongewenst en meende dat een dergelijke mededeling voldoende was voor een bijzonder zwaar 

middel als een schorsing. Deze schorsing hield onder andere in dat, zolang het betreffende stukje 

tekst niet verwijderd was, de eerder door de federatie verleende toestemmingen voor het houden 

van reeds aangevraagde en goedgekeurde wedstrijden werd ingetrokken. 

 



Omdat wij in tegenstelling tot het bestuur van de Federatie MidWest onze leden, ondanks het grote 

belang, niet willen duperen is deze tekst daarom alsnog van de website verwijderd en inmiddels is 

de schorsing weer ongedaan gemaakt zodat de reeds geplande wedstrijden gewoon doorgang 

kunnen vinden. U vindt de volledige brief van MidWest met betrekking tot de schorsing in dit 

document: http://www.hsvog.nl/wp-content/blogs.dir/2/files/2014/08/Schorsing.pdf. De sanctie 

m.b.t. het stopzetten van de online verkoop is overigens (terecht) direct al van tafel geveegd. 

 

Over de uitkomsten van het overleg met de voorzitters van Midwest en SVN en de beëindiging van 

de schorsing zullen wij de leden z.s.m. informeren. 

 

 

Vissen op de Noorderplassen. 

 

Hoewel we er op de website van de BCWA (www.hsvog.nl/bcwa) al eerder aandacht aan besteed 

hebben krijgen we nog regelmatig klachten binnen van bewoners aan de Noorderplassen. Het 

visrecht van de watergangen tussen de woningen aldaar is niet uitgegeven (zie kaartje hieronder) 

aan onze vereniging, dit betekend dat er in deze watergangen niet gevist mag worden. Bewoners 

ervaren de aanwezigheid van voornamelijk de ‘bootjes vissers’ op hun privéterrein als overlast en 

beroepen zich erop dat vissen hier niet toegestaan is. Dat is juist, wij willen daarom onze leden hier 

nogmaals op wijzen en hun verzoeken om uit deze watergedeeltes weg te blijven. Vissen is alleen 

toegestaan in de donkergrijs ingekleurde watergedeeltes. 

 

 
 

 

Jeugd praktijkdag snoeken bij de roofviscommissie. 

 

Voor jeugd tussen de 7 en 16 jaar oud zal er dit jaar op 23 november een praktijkdag “snoeken vanaf 

de kant” worden georganiseerd. De doelstelling van deze praktijkdag is om de jeugd beter maar 

vooral visvriendelijker op snoek te leren vissen. Met name de omgang met een gevangen snoek is 
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vaak niet zoals het hoort, door een dagje met een groep enthousiaste en ervaren roofvissers mee op 

stap te gaan willen we hier iets aan doen. De dag zal twee onderdelen hebben, een theorie 

onderdeel waarin wordt uitgelegd hoe je veilig en verantwoord op snoek vist en een praktijk 

onderdeel waarbij je de opgedane theoretische kennis meteen kunnen toepassen. Hoofddoel van de 

praktijkdag is natuurlijk het vangen van een snoek, daar gaan we ons uiterste best voor doen! 

 

 
Vis jij graag op snoek en wil je graag de kneepjes van deze visserij goed onder de knie krijgen? Zou je 

het leuk vinden om eens een keertje met een ervaren roofvisser op stap te gaan? Meld je dan nu aan 

en stuur een mailtje naar rca@hsvog.nl. Check onze website (www.hsvog.nl/rca) of de 

Facebookpagina (https://www.facebook.com/pages/Roofvis-Commissie-

Almere/710147932366612?fref=ts) voor meer informatie. 

 

 

Aankomende zondag (24 augustus) laatste jeugddag van 2014. 

 

Aankomende zondag organiseert onze jeugdcommissie alweer de 7e en tevens laatste jeugddag 

voor onze jeugdleden. Vindt u het leuk om ook eens een kijkje te komen nemen? We zijn langs de 

waterkant aanwezig vanaf zondagochtend 10:00 uur tot 13:00 uur. We starten met een kort thema 

waarna er vanaf 10:30 gevist gaat worden. De locatie is in Almere Buiten bij DoeMere, vlak naast de 

Multibazaar. U bent van harte welkom. Neem ook eens een kijkje op de site van de jeugdcommissie: 

www.hsvog.nl/jca 

 

 

Tot zover deze korte extra nieuwsbrief, Houdt u voor de meest actuele informatie onze website 

goed in de gaten: www.hsvog.nl 

 

 

Met vriendelijke groeten, 

 

Het bestuur van HSV Ons Genoegen-Almere, 

 

Arnold Veen, 

Jos Holla. 

 

Website: www.hsvog.nl 

E-mail: bestuur@hsvog.nl 
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