Almere, 29-03-2016
Nieuwsbrief van HSV Ons Genoegen-Almere, nummer 10.

Geacht lid van onze vereniging,

Met veel plezier sturen wij u alweer de 10e nieuwsbrief van onze vereniging, we hopen dat u hem
weer met veel genoegen zult lezen, we verwachten dat 2016 net als het afgelopen jaar weer een jaar
wordt wat vol staat van de hengelsportactiviteiten en dat u het (wederom) leuk vindt om aan één of
meerdere evenementen deel te nemen.

De voorjaarswedstrijd van de witviscommissie
Neem bijvoorbeeld de voorjaarswedstrijd van de witviscompetitie, ieder lid kan daaraan deelnemen
en, hoewel het een wedstrijd is, staat gezelligheid natuurlijk hoog in het vaandel. U hoeft echt niet
over het duurste en modernste materiaal te beschikken, óók met een eenvoudige hengel en een
leefnet (dat is wel noodzakelijk) bent u van harte welkom. We vissen deze ‘wedstrijd’ op aanstaande
zaterdag 2 april, een uitstekende gelegenheid om kennis te maken met andere witvissers uit onze
vereniging of om iets te leren van collega-sportvissers die misschien al wat langer aan de waterkant
vertoeven. U vindt alles over deze voorjaarswedstrijd op de website van de Witviscommissie:
http://www.hsvog.nl/wcaof rechtstreeks via http://www.hsvog.nl/wca/de-voorjaarswedstrijd-2016

Het EK witvissen 2016 in Almere.
Na het WK zoetwatervissen in 2009 organiseert Sportvisserij Nederland nu van 18 t/m 24 juli 2016
“het EK Zoetwatervissen” langs de Lage Vaart in Almere-Buiten. Er zal een deelnemersveld uit 25
landen, waaronder veel bekende topvissers, aantreden en er worden 15.000 bezoekers verwacht.
Het is nog ver weg, maar we zullen u via een speciale informatiepagina de komende tijd zo goed
mogelijk informeren. Neem af en toe een kijkje op de website en mis niks van dit geweldige sportvis
evenement. Onze vereniging is met 3 man present in de voorbereidende werkgroep (Harm
Groothedde, Floris Bos en Arnold Baas), maar uiteraard kan een dergelijk evenement niet zonder
vrijwilligers. Indien u hier interesse in heeft kunt u alle informatie eveneens op onze speciale
informatiepagina over het EK terugvinden, het rechtstreekse webadres is: http://www.hsvog.nl/ekwitvis-2016

Oók in 2016 veel aandacht voor onze jeugd
De jeugd blijft een speerpunt binnen de vereniging, natuurlijk gaan we speciaal voor onze jeugdleden
t/m 14 jaar weer een leuke jeugdcompetitie organiseren. Nieuw is dat de oudere jeugd vanaf heden
ook bij ons terecht kan, zij kunnen gewoon met de activiteiten mee doen maar we gaan met deze
jongelui ook andere vistechnieken beoefenen. Wie stroomt er door naar de Federatieve
jeugdwedstrijden van Sportvisserij MidWest Nederland? Op zaterdag 10 april starten we al met de
eerste jeugddag, u vindt alle informatie hierover op: http://www.hsvog.nl/jca

Karpervissen? Dat kan bij onze HSV.
De karpervissers kunnen natuurlijk net als de voorgaande jaren weer deelnemen aan 1 of meerdere
karperwedstrijden of misschien wel aan de gehele competitie, neem gerust eens een kijkje op de
website van de karpercommissie en lees, om een beetje sfeer te proeven, de vele verslagen eens.
Prijzentafels doen ze niet meer aan, het is “vissen om het vissen” maar aan het einde van de
competitie is er wél een prijzentafel bestaande uit cadeaubonnen. Hierdoor is het inschrijfgeld
bijzonder laag: 25 euro voor de volledige competitie en 10 euro voor een losse wedstrijd. Gedurende
de wedstrijden zijn er wel kleine prijsjes te winnen, een nieuwe insteek die door de deelnemers
bijzonder goed ontvangen is. Deelname aan de competitie kan overigens nog steeds, er zijn tot op
heden nog weinig punten gescoord. Kijk op http://www.hsvog.nl/kca voor alle informatie.

Afscheid van de vliegviscommissie.
We hebben dit jaar helaas afscheid moeten nemen van onze vliegviscommissie, zij hebben er de
voorkeur aan gegeven een eigen vereniging te starten en zelf hun activiteiten te bekostigen. We
zullen de ontwikkelingen van deze nieuwe vereniging op de voet volgen, namens het bestuur alvast
veel succes gewenst. Mocht er vanuit de vereniging wederom de behoefte ontstaan om bindavonden
en vliegvisactiviteiten te organiseren staan wij er natuurlijk voor open om een dergelijk initiatief te
steunen, liefhebbers kunnen ons hierover benaderen. Vooralsnog beperken we ons tot een
informatieve website die inmiddels online is, u vindt onze informatieve pagina via deze link:
http://www.hsvog.nl/vca

Streetfishing? ook bij onze HSV.
Wist u dat onze vereniging met 2 teams vertegenwoordigd is bij de Streetfishing competitie van
Sportvisserij MidWest Nederland? Deze competitie bestaat uit 6 wedstrijden: Alkmaar, Utrecht en
Lelystad zijn inmiddels al gevist, Amersfoort, Haarlem en Amsterdam volgens zodra het
roofvisseizoen weer open is. U vindt de wedstrijdverslagen en de tussenstand op de website van de
Roofviscommissie: http://www.hsvog.nl/rca

De gesloten tijd, ingaande vrijdag 1 april.
Naast deze gesloten tijd voor een aantal vissoorten geldt er in Nederland ook een verbod op
bepaalde aassoorten. Dit betekent dat je met deze aassoorten in de betreffende periode niet mag
vissen, onze vereniging volgt m.b.t. de gesloten tijden het beleid van Sportvisserij Nederland. Dit
verbod geldt daarom in Almere nét als in het grootste deel van Nederland vanaf vrijdag 1 april tot
aan de laatste zaterdag van mei, en het betreft hier dan het vissen met:
 Dode vis;
 Stukje vis;
 Slachtproducten;
 Kunstaas (m.u.v. kunstvliegen kleiner dan 2.5cm).

De Algemene Leden Vergadering.
De Algemene Leden Vergadering (ALV) staat voor dit jaar gepland op donderdagavond 19 mei. U
bent als lid uiteraard van harte welkom, u kunt kennis maken met het bestuur en natuurlijk is er ook
ruimte om vragen te stellen. Houd de website de komende tijd in de gaten voor aanvullende
informatie en de agenda.

Bestuursperikelen.
Enige tijd geleden hebben wij u geïnformeerd over de bestuursperikelen die het bestuur heeft met
Sportvisserij Nederland, de Federatie MidWest en buurvereniging Ons Stekkie. De gemeente Almere
heeft een bemiddelende rol ingenomen en zijn er gesprekken geweest met de Federatie MidWest
Nederland om te kijken hoe we in de toekomst weer met deze bestuurders op een positieve manier
door één deur kunnen. Hiervoor dienen echter nog steeds veel plooien glad gestreken te worden en
het blijft ‘lopen in een porseleinkast’, we zullen zien waar het uiteindelijk allemaal toe leidt.

Beroepsvisserij rondom Almere.
Afgelopen tijd zijn we geïnformeerd over activiteiten van een beroepsvisser in de havenkom van
Almere Haven. Op toegestuurde foto’s (zie de website: http://www.hsvog.nl/bcwa) is goed te zien
dat enorme hoeveelheden brasem vanuit een grote ‘bun’ overgeladen worden in vrachtauto’s. Wij
als vereniging hebben helemaal geen kennis van deze activiteiten, reden temeer om ons daar eens in
te verdiepen. We zijn nu druk bezig om informatie vergaren waarbij voor ons de prioriteit ligt bij de
momenten waarop de vis aan wal wordt gebracht. Bent u hier getuige van, wilt u dan een mailtje
met zoveel mogelijk gegevens (datum/tijd en liefst ook foto’s) sturen naar bcwa@hsvog.nl?
Uiteraard worden deze meldingen vertrouwelijk behandeld. Wij willen overigens absoluut niet
suggereren dat hier illegale praktijken plaatsvinden, we willen alleen wel graag weten of hier volgens
de regels gewerkt wordt. We hebben over deze kwestie overleg gehad met Sportvisserij MidWest
Nederland en recent zijn we in Almere Haven een buurtonderzoek gestart (een kopie van de
verstuurde brief vindt u op onze website) in de hoop dat dit ons ‘extra oren en ogen ter plaatse’ op
gaat leveren, de reacties zijn vooralsnog zeker bemoedigend.

Inhuren eigen ZZP BOA via Sportvisserij MidWest Nederland.
Recent hebben wij vernomen dat Sportvisserij MidWest Nederland met de Amsterdamse
Hengelsport Vereniging een convenant heeft afgesloten m.b.t. het inhuren van een BOA
(Buitengewoon Opsporings Ambtenaar) via MidWest voor hengelsportcontrole op ‘niet ingebracht
water’ zoals bijvoorbeeld de Bosbaan. Het betreft in dit geval geen ‘gastheerschap’ maar controle
met, indien nodig, financiële sancties. Wij hebben geïnformeerd naar dit convenant omdat wij
voornemens zijn voor 2016 eveneens een BOA in te huren. De doelstelling hiervan is dan stringente
controle op het dood-aas vissen (max 1 hengel), het nachtvissen en 3e hengel op onze wateren en op
de beroepsvisserij zodra die vis in Almere aan land brengt. Het nieuwe BOA-beleid van MidWest
heeft hiervoor ons inziens onvoldoende slagvaardigheid. Zodra wij inzicht hebben in de
mogelijkheden en kosten zullen we dat op de komende ALV aan de leden voorleggen.

Nieuw bij onze HSV in 2016: baars peuteren.
Op zaterdag 10 september organiseert de HSV een heuse 'baars peuter wedstrijd'. Een van oorsprong
Noord Hollands concept maar momenteel, net als Streetfishing, veelvuldig in de belangstelling.
Iedereen kan meedoen en het enige waar u zelf voor moet zorgen is een emmer om de vis eventjes
in te bewaren. U vindt alle informatie op de website van de roofviscommissie:
http://www.hsvog.nl/rca. Het is nog ver weg maar wordt vast en zeker een leuk dagje, dus zet het in
uw agenda en doe mee!!

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 op.

Met vriendelijke groeten,
Arnold Veen,
Jos Holla.
Website: www.hsvog.nl
E-mail: bestuur@hsvog.nl

