
 
 Arnold Baas: Jeugdcommissie: Terugblik en vooruit met het jeugdseizoen 2018  
2017, een nieuwjaar met een nieuwe aanpak. In 2016 liepen de vangsten terug. We hadden veel 
dagen waarin het ’s ochtends snel opwarmde. Dit was heerlijk voor ons zelf maar dit kwam de 
vangsten niet ten goede. Om deze reden hadden we eind 2016 besloten om op de woensdag avond 
te gaan vissen. Dit was qua vangsten een succesvol maar het is een enorm gevecht om alles tijdig en 
voorbereid op de stek te hebben.  
 
Het seizoen 2017 hebben we dit jaar afgesloten op de karpervijver van Toms Creek. Dit was best 
succesvol er werd vis gevangen maar het is niet het takelen zoals we dat gewend waren op de 
avonturenvijver. De prijsuitreiking tot slot leverde nieuwe winnaars op en net als de goodiebag met 
folders, stickers en een keycord met hakensteker was leuk en voor iedereen.  
 
Na evaluatie vinden we dat er voor de jeugd van 12 jaar en ouder onvoldoende programma wordt 
aangeboden. Om deze reden hebben we het programma voor 2018 aangepast. We organiseren 2 
speciale dagen (karper en roofvis) voor de oudere jeugd. Uiteraard is de jongere jeugd alsnog 
welkom maar het tempo zal hoger liggen en qua technieken gaan we dieper in de materie.  
In de communicatie zetten we voor het seizoen 2018 eveneens stappen. Er is een poster gemaakt 
met daarop het programma en de geplande data. Deze poster wordt opgehangen in de 
hengelsportzaken en daar waar mogelijk op basisscholen. Aangevuld met een nieuwsbrief speciaal 
aan alle jeugdleden en de activiteiten tijdens de nationale hengeldag op de Kemphaan hopen we een 
nieuwe groep jeugd aan te spreken.  
 
 
Jos Holla: BCWA 
De hengelsportcontrole stond in 2017 op een laag pitje en in 2017 hebben we weinig tot geen 
klachten gehad m.b.t. overlast, Gericht inzetten van onze controleurs is dan ook nagenoeg niet nodig 
geweest. Waar wij naar streven dat we in iedere wijk een controleur hebben die zijn wijk in de gaten 
houdt en het bestuur informeert en die we gericht op pad kunnen sturen wanneer er klachten zijn. Er 
is herhaald een oproep op website en FB gezet voor nieuwe controleurs maar niemand heeft zich 
gemeld. Er is 1 incident geweest in Almere Poort, dat is overgedragen aan de BOA’s maar daar is 
verder geen vervolg op gekomen en de persoon in kwestie heeft zich niet meer laten zien.  
 
Over de BOA’s: beide BOA’s van MidWest zijn woonachtig in Almere en die kunnen we uitstekend 
benaderen maar een gerichte inzet is nauwelijks nodig geweest. Ook zelf heb ik een controle gedaan 
op bekende roofvisstekken maar ook daar bleek dat de regels best wel bekend zijn bij de leden maar 
dat naleven lastig blijft.  
 
In oktober is er een kleine vissterfte geweest bij het Fontana pad, de oorzaak hiervan is niet bekend. 
Het Waterschap heeft ter plaatse de zuurstofwaardes gecheckt en die waren goed. Een directe link 
met werkzaamheden t.b.v. de A6 zou wel kunnen. Het Waterschap heeft de dode vis geruimd en 
heeft een poging gedaan om af te netten maar dat is niet gelukt. De doorgangen naar het Weerwater 
zijn door het Waterschap gecontroleerd maar functioneerden voldoende. Er is nog enige dagen 
gemonitord maar er is geen dode vis meer waargenomen.  
 
Dan staat verder een onderhoudsuitzetting van ons SKP op de agenda, via de Visstand Beheer 
Commissie van Zuiderzeeland heb ik middels een subsidieaanvraag in 2017 al een eerste stap gezet. 
Rody heeft dit vervolgens opgepakt en zal straks een toelichting geven. Opmerkelijk is wel dat er in 
2017 nauwelijks terugmeldingen zijn geweest wat jammer is maar vooral ook zorgelijk aangezien 
monitoring een goed argument voor goedkeuring van zo’n project is.  



In de VBC is eveneens de plantengroei op het Weerwater aan de orde gekomen, maar het mag 
duidelijk zijn dat dat vooral een landelijk probleem is. Het Weerwater staat overigens op de agenda 
dus dat komt straks nog wel aan bod.  
 
In de Hoge en Lage Vaart zijn vorig jaar natuurvriendelijke oevers aangelegd. Ik heb hierover contact 
gehad met de visrechthebbende (Sportvisserij MidWest Nederland) en het VBC om ervoor te zorgen 
dat de oevers toegankelijk blijven voor sportvissers. Vooralsnog blijkt dat zo te zijn rondom Almere. 
Tis iets ongemakkelijker maar wel te doen nog. Elders is dat niet zo en ook dat heb ik aangekaart bij 
de federatie maar sinds enige tijd worden onze vragen niet of nauwelijks nog beantwoord. Op 20 
april hebben we een gesprek met de gemeente over de aanpak van oevers binnen Almere.  
In 2017 is een start gemaakt om middels stagiaires van ‘De Groene Welle’ ons viswater in kaart te 
brengen. Helaas is dat gestopt aangezien één van de leerlingen zijn studie heeft beëindigd en de 
ander er geen zin meer in had.  
 
 
Jos Holla: Inbrengen viswater 
Er worden door Sportvisserij Nederland wel stapjes gezet met betrekking tot het inbrengen van 
viswater maar het zijn wel hele kleine, die ene VISpas die wij graag zouden zien is dan ook nog ver 
weg. Toch zit er, mede door ons onophoudelijk reageren hierop zowel op Facebook als via de mail, 
wel degelijk schot in. Helaas worden de inspanning van ons bestuur hiertoe niet door iedereen 
gewaardeerd.  
 
 
Jos Holla: Website 
De website wordt door mij onderhouden, ik denk dat hij zeer actueel is door onder andere ook de 
inbreng van de diverse commissies. Hij is volgens mij gebruiksvriendelijk en wordt goed bezocht. Ook 
de Facebook pagina wordt actueel gehouden waarbij ik wel wil aantekenen dat het geen platform 
voor discussie is. Vragen, klachten en opmerkingen dienen gewoon via de mail te gaan, op FB 
reageren wij zelden. In 2017 heb ik 2 nieuwsbrieven verstuurd naar zo’n 3500 mailadressen, de 
response hierop is te verwaarlozen en dat is wel jammer.  
 
 
Harm Groothedde: Witviscommissie 
Het jaar begon met de wintercompetitie, deze bestaat uit 6 wedstrijden en worden gehouden in het 
Amsterdam Rijn Kanaal,en is alleen voor leden van Ons Genoegen Almere. Dit water is gekozen, 
omdat er in de winter in de vaarten bij Almere niet veel kans is om een visje te vangen, en dit water 
wordt druk bevaren, zodat dichtvriezen uitgesloten is. Dit jaar deden er 10 visser mee, en de 
vangsten varieerden van 6 kilo tot 33 kilo per visdag.  
 
Na de laatste wedstrijddag gaan we naar de Manage van Lies Beuker in Almere, waar bij genot van 
een drankje en een hapje de prijsuitreiking plaatsvindt. Winnaars van deze competitie waren 1e Theo 
van As, 2e Bouke van den Ploeg en 3e Koos Heijnsdijk. Totaalgewicht gevangen in deze competitie 
was 136 kilo.  
 
Na de wintercompetitie volgt dan de Voorjaarswedstrijd. Hieraan deden 18 vissers mee, en werd 
gevist in de Lage Vaart bij de Oleanderstraat. Dit is een wedstrijd die bestaat uit 1 wedstrijd, gevolgd 
door een prijsuitreiking, die ook weer onder genot van een hapje en een drankje plaatsvindt.  
Winnaars waren 1e Michael Smit, 2e Harm Groothedde en 3e John Barendrecht. Aan deze wedstrijd 
waren er 7 man met vis met een totaalgewicht van 47,5 kilo  
 
 
 



Na de voorjaarswedstrijd komt de Zomercompetitie. Deze bestaat uit 11 wedstrijden die worden 
gevist in en rond Almere, nieuw dit jaar was het water in Overgooi, waar mooi gevist kon worden. 
Ook wordt er gevist in het Beatrixpark en Meppelsingel, waar de vangsten in het voorjaar vaak goed 
zijn, en bij uitstek mooi voor de vaste stok.  
 
Soms moeten vanwege de wind en of bereikbaarheid, uitwijken naar een andere locatie, dit komt 
wel eens voor, er wordt dan wel gekozen voor een gelijkwaardig water. Ook hier volgt na de laatste 
wedstrijddag weer de prijsuitreiking bij de manage. Winnaars van de zomercompetitie waren 1e 
Henk de Wit 2e Edwin Kos en 3e Cor de Wit. Totaalgewicht van de zomercompetitie was 500 kilo  
De najaarswedstrijd, wordt gevist in de Lage Vaart aan het Johnsonpad bij de Faunabuurt . hieraan 
deden slechts 13 man mee (kan beter). Winnaars ware 1e Willy Krone, 2e Floris Bos en 3e Harm 
Groothedde. Bij deze wedstrijd word er gevist om een rollade, die is er voor iedereen, dus de eerste 
prijs is meer voor de eer.  
 
N.B. al deze wedstrijden zijn voor leden van Ons Genoegen Almere en kosten per wedstrijd € 10,-  
 
 
Jos Holla: KCA 
Met de karpercommissie heb ik in 2017 wederom 4 karperwedstrijden georganiseerd met 11 
deelnemende teams en zo’n 24 deelnemers. Het aantal deelnemers is minder dan voorgaande jaren 
omdat de wedstrijden tegenwoordig alleen voor leden toegankelijk zijn. Aan de ene kant jammer, 
aan de andere kant is het wel zo logisch dat een HSV slechts geld budgetteert aan eigen leden. Nieuw 
was wel dat er voor iedere gevangen vis een bedrag gedoneerd werd aan stichting ‘Opkikker’ en dat 
heeft uiteindelijk 636 euro opgebracht.  
 
Daarnaast zijn er in 2017 ook nog 4 wedstrijden op Commercials georganiseerd, dit was weliswaar 
een groot succes maar de animo om mee te doen viel toch een beetje tegen wat toch jammer is.  
 
 
Jos Holla: Ledenadministratie 
Ook in 2017 hebben we Voorlopige Bewijzen Lidmaatschap (VBL’s) verkocht via verkooppunten en 
hoewel we verwacht hadden dat de verkoop door de digitale module wel zou teruglopen blijkt dat 
toch niet zo te zijn. De online verkoop alsmede alle contacten met Sportvisserij Nederland hierover 
verlopen uitstekend. Problemen worden zowel door Sportvisserij Nederland als door onze 
ledenadministratie adequaat en snel afgehandeld. Uitbesteden van de ledenadministratie is een 
goede zet geweest, na een lastig eerste jaar hebben we nu op jaarbasis nog ongeveer 5 klachten die 
snel en soepel opgelost worden.  
 
We hebben van MidWest nog geen formele cijfers over de ledenaantallen maar het lijkt erop dat het 
ledenaantal in 2017 weer iets gegroeid is. We hebben meer senioren maar helaas wel iets minder 
jeugdleden wat een landelijke trend is.  
 
 
Arnold Veen: Vliegviscommissie 
Op 28 september 2017 heeft de nieuwe vliegviscommissie (VVCA) van onze vereniging haar eerste 
bindavond georganiseerd. We zijn gestart met tweewekelijkse bindavonden in buurthuis het Forum. 
Tijdens deze gezellige avonden werd er naast veel “vispraat” ook door de meer ervaren leden 
instructie gegeven aan een aantal nieuwelingen. Recentelijk is hiervoor een videocamera aangeschaft 
waarmee de bindhandelingen via de beamer direct op een scherm goed gevolgd kunnen worden. 
Voor beginners zijn er zowel vices, bindtools en bindmaterialen beschikbaar gesteld zodat men ook 
zonder eigen materialen aan de slag kon op de bindavonden. Eind 2017 had de commissie 12 leden.  



Jos Holla: Roofviscommissie  
In 2017 zijn we geëindigd met de laatste wedstrijden van de “Predator Challenge 2016” en begonnen 
met de eerste wedstrijden van de competitie 2017. Het deelnemersveld was met 12 personen 
redelijk en we hebben we in 2017 twee teams naar de Streetfishing competitie van MidWest kunnen 
afvaardigen. Zij hebben respectievelijk de 7e en de 10e plaats behaald. Ook is er weer een foreldag op 
Toms Creek georganiseerd die met bijna 30 deelnemers opmerkelijk goed bezocht werd.  
Het baarspeuteren was dit jaar iets minder omdat de locatie geen beste bleek te zijn. Er werd 
helemaal niks gevangen.  
 
 
Arnold Veen: Beroepsvisserij Gooimeer 
We hebben op de website een artikel geplaatst wat de relatie moet blootleggen tussen 
beroepsvisserij, aalscholvers en de teruglopende visvangsten in onze omgeving. Het mag duidelijk 
zijn dat wij niet gecharmeerd zijn van een beroepsvisser die op een mooie zaterdag even 16.000 kilo 
brasem uit het gooimeer trekt. Totaal is er dit jaar 50.000 kilo weggevangen wat verhuist naar 
sterfputjes in het zuiden. Wij zijn van mening dat Sportvisserij MidWest Nederland alle zeilen moet 
bijzetten om de quota terug te dringen en hebben ze gevraagd om hiervoor een thema avond te 
organiseren. Een reactie hebben we nog niet mogen ontvangen.  
 
 
Paul Maasen: Commissie Maatschappelijk Belang 
Onze HSV heeft ook een publieke of maatschappelijke taak, hiervoor is de commissie 
Maatschappelijk Belang actief. Zij initieert en faciliteert kleinschalige en gerichte projecten om 
sportvisserij toegankelijk te maken voor specifieke doelgroepen in ons geval: mindervaliden, 
pleegkinderen die kort of lang opgevangen worden binnen pleeggezinnen en/of 
pleegzorgorganisaties en ouderen binnen woonzorgcentra. In 2017 heeft de HSV de volgende 
activiteiten ontplooid:  

- Uitnodigen pleegkinderen voor jeugdcursussen en jeugdactiviteiten  
- Zorgen voor een collectieve vistoestemming, verstrekken en onderhouden vismaterialen 

diverse pleegzorginstanties  
- Zorgen voor een collectieve vistoestemming voor cliënten woonzorgcentra  
- Samenwerken met de Stichting Opkikker  

 
Onze proactieve aanpak sluit aan bij gemeentelijk beleid en helpt ons in gesprekken met onder 

andere de gemeente om knelpunten te bespreken en plannen en ideeën te realiseren. Denk hierbij 

aan de herinrichting van het Weerwater en de Noorderplassen en de waterplantenproblematiek. 

 

 


