
       

Almere, 17-09-2018 

Nieuwsbrief van HSV Ons Genoegen-Almere, nummer 21. 

 

 

 

Geacht lid van onze vereniging,  

 

Met veel plezier sturen wij u de 21e nieuwsbrief van onze vereniging, met daarin de 

volgende onderwerpen: 

• De naamswijziging van onze HSV 

• Nieuw in 2019: gratis visvergunning voor jeugdige Almeerders 

• De komende activiteiten van de diverse commissies 

• Gesloten tijd beroepsvisserij 

 

 

De naamswijziging van onze HSV 

Vanaf 22 augustus 2018 heeft onze vereniging formeel een nieuwe naam, vanaf die datum 

heet de verenging “HSV Almere”. Sportvissers die al wat langer lid zijn zullen deze naam 

vast wel herkennen, het is namelijk dezelfde naam die één van de destijds twee 

verenigingen die Almere rijk was voerde. Er was in die tijd een ‘HSV Ons Genoegen’ en 

een ‘HSV Almere’. Uiteraard is het volkomen onzinnig om binnen 1 gemeente 

twee hengelsportverenigingen te hebben, vandaar dat er op 31 december 2002 een fusie 

tussen de beide verenigingen heeft plaatsgevonden. Voor de naam werd een compromis 

gevonden, dat werd ‘HSV Ons Genoegen-Almere’. 

 

Inmiddels zijn we weer jaren verder en werden we regelmatig op internet en 

diverse Multimedia geconfronteerd met het gegeven dat er wel erg veel verenigingen 

waren die ‘Ons Genoegen’ heette, en dat leidde tot misverstanden. Iemand uit Hengelo 

wilde bv lid worden van de daar aanwezige HSV Ons Genoegen en belandde per abuis bij 

ons, maar er werden ook activiteiten van HSV Ons Genoegen op internet gezet waarbij het 

dan een andere HSV dan de onze betrof. Zeer verwarrend allemaal. 

 

Reden genoeg om te bezinnen. Op de ALV van april 2018 heeft het bestuur een voorstel 

gedaan voor een naamswijziging waar de aanwezige leden unaniem mee hebben 

ingestemd. Vervolgens moesten er veel formaliteiten worden afgerond maar op 22 

http://hsvonsgenoegenhengelo.mijnhengelsportvereniging.n2g13.com/l/377445183/c/0-1ivnu-l316yb-oaq


augustus was de naamsverandering een feit. Helder, duidelijk, en een uitstekende binding 

met de gemeente waarbinnen ons werkgebied ligt. Tevens is er een nieuw logo ontwikkeld: 

strak en zakelijk, maar wel met de vertrouwde kleuren. 

      

 

 

 

 

Nieuw in 2019: gratis vistoestemming voor jeugdige Almeerders; 

Wie de jeugd heeft, die heeft de toekomst. We kennen deze slogan allemaal, maar hoe 

krijgen we de jeugd achter de pc vandaan naar de waterkant? Een lastige vraag waarbij 

we in ieder geval 1 drempel kunnen wegnemen: de kosten van een JeugdVISpas. Hoewel 

deze kosten op jaarbasis bij onze vereniging slechts 7 euro bedragen blijft dat toch een 

drempel voor ouders wiens kinderen heel af en toe in het slootje voor het huis een 

hengeltje willen uitwerpen.  

 

Nou zien wij er geen enkel belang in om deze kinderen aan te spreken over een VISpas, 

feit is wel dat deze kinderen voor ons op geen enkele manier benaderbaar zijn voor 

bijvoorbeeld onze jeugddagen en dát willen wij graag veranderen. 

 

Daarom gaan wij vanaf 01-01-2019 een gratis visvergunning uitgeven voor jeugdigen die 

op 1 januari 2019 13 jaar of jonger zijn. Deze visvergunning is gratis en heeft slechts 

enkele beperkingen: 

• Je mag alleen vissen op verenigingswater van de vereniging (ál het water binnen 

Almere, behalve de Hoge en de Lage Vaart; 

• Je mag alleen overdag vissen met 1 hengel 

• Je mag alleen deze aassoorten gebruiken: Brood, maden, wormen, deeg en mais. 

Daarnaast is het natuurlijk verboden om vislijn en ander afval achter te laten en moet je de 

gevangen vis direct onbeschadigd in hetzelfde water terugzetten. Vanaf 1 januari kan je de 

jeugdvergunning eenvoudig downloaden via onze website, je krijgt dan een PDF in de 

mailbox die je kan uitprinten en wat de uiteindelijke vergunning is die je bij je moet hebben. 

 

Wil je liever toch met andere aassoorten vissen, of misschien met 2 hengels of juist wel op 

de Hoge of de Lage Vaart, dan kan je volgens jaar weer gewoon een JeugdVISpas 

aanschaffen voor de gebruikelijke 7 euro. Dat is exclusief 5 euro administratiekosten die je 

bij verlengen middels een machtiging overigens niet hoeft te betalen. 

 



Let op: als je nu een JeugdVISpas hebt maar volgend jaar liever de gratis visvergunning 

wilt hebben, zeg dan wel vóór 1 oktober de huidige jeugdVISpas op via 

ledenadministratie@vispas.nl. Je kan dat eventueel nu direct al doen zodat je het niet per 

ongeluk vergeet.  

 

 

De komende activiteiten van de diverse commissies 

De komende maanden staan er weer het nodige activiteiten van de diverse commissies op 

de agenda, we zetten ze voor u even op een rijtje: 

• Zaterdagochtend 29 september: met de jeugd naar Toms Creek (een nieuwsbrief 

hierover volgt nog);  

• Zaterdag 13 oktober: de najaarswedstrijd van de witviscommissie 

(www.hsvalmere.nl/wca); 

• Zaterdag 13 oktober: een dag-karperwedstrijd van de karpercommissie 

(www.hsvog.nl/kca);  

• Zondag 14 oktober: jeugd roofvisdag (zie bericht hieronder);  

• Zondag 11 november: baarspeuteren, meer info volgt nog;  

• Zondag 25 november: de start van de ‘Predator Challenge 2018/2019’ van de 

roofviscommissie, meer info volgt nog.  

Daarnaast zijn we voornemens nog een dagje forelvissen te plannen, ook hierover later 

meer. En wist u trouwens dat onze Vliegvis Commissie (de VVCA) iedere week op de 

donderdagavond een bindavond voor beginners en gevorderden organiseert? U kunt 

gewoon een keertje aanhaken, stuur wel even een mailtje dat u komt naar 

vvca@hsvalmere.nl 

 

 

Zondag 14 oktober: jeugd-roofvisdag bij de vereniging (óók voor ouderen) 

Deze dag pikken we er even apart tussenuit omdat we voornemens zijn om hier een echt 

evenement van te maken. Een evenement voor de jeugd maar ook de oudere jeugd is 

natuurlijk van harte welkom. Het is de bedoeling dat alle facetten van het vissen op roofvis 

hier te zien zijn en uiteraard kan iedereen de meeste dingen zelf ook even proberen. Denk 

hierbij aan: 

• Baarspeuteren; 

• Vissen met kunstaas; 

• Vissen met dood-aas; 

• Een heuse Belly Boat demo (en wie weet ...... ) van de "BellyBoat Maniacs"; 

• Een rondje slepen met kunstaas in een boot. 

• Vissen met streamers aan de vliegenhengel; 
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Dit alles als het weer het toelaat uiteraard, we komen hier later voor locatie en tijden nog 

op terug maar zet deze datum gerust alvast dunnetjes in de agenda. We denken overigens 

wel aan de ochtend. 

 

 

Gesloten tijd beroepsvisserij 

Van 1 september t/m 30 november geldt voor de beroepsvisserij een algeheel 

vangstverbod voor paling. U kunt alle informatie hierover vinden via deze link. Voor 

Flevoland betekend dit dat er deze 3 maanden dus geen sprake kan zijn van activiteiten 

door beroepsvisserij ‘binnen de dijken’. Het beroep heeft in Flevoland namelijk alleen het 

aalrecht, het volledige schubvisrecht ligt bij de diverse HSV’en en federatie. Ziet u toch 

activiteiten met netten en/of fuiken op de plassen of vaarten in Flevoland? Meld het dan 

direct bij uw eigen hengelsport vereniging. Foto/filmmateriaal en een duidelijke 

omschrijving van de locatie zijn hierbij altijd erg handig. 

 

 

Waterplanten problematiek 

U herkent het vast wel, vanaf de zomer schiet de flora in en langs onze wateren de grond 

(en de bodem) uit en is vissen vaak nauwelijks tot helemaal niet meer mogelijk. Een 

direct gevolg van de milieu-eisen van deze tijd maar zeker wel vervelend voor de 

hengelsporters. Is er een structurele oplossing voor? Wij kennen hem niet. Wel zijn er 

ontwikkelingen gaande zoals een harkboot die met weinig nevenschade watergedeeltes 

van waterplanten kan ontdoen. Onbegonnen werk om al het water onder handen te 

nemen, maar zeker de moeite waard om eens te kijken of we misschien in ieder geval 

jaarlijks een aantal watergedeeltes weer toegankelijk voor de hengelsport kunnen krijgen 

en houden. Hiervoor doen we een beroep op onze leden voor hulp, via de link vindt u alle 

informatie. Bent u bereid om een aantal keer per jaar van een door u gekozen 

watergedeelte 2 foto's te maken? Wij horen heel graag van u via bcwa@hsvalmere.nl 

 

 

 

Tot slot 

U ziet het, er is ook de komende tijd weer meer dan genoeg te beleven bij onze vereniging, 

hopelijk zit er iets voor u bij en zien wij u op één of meerdere evenementen verschijnen.  
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Tot zover deze 21e nieuwsbrief. Mocht u naar aanleiding van deze nieuwsbrief vragen 

hebben kunt u ons natuurlijk altijd mailen maar ook voor ideeën en suggesties staan wij 

altijd open. 

 

Met vriendelijke groeten namens het bestuur, 

 

Jos Holla 

secretaris HSV Almere 

Website: www.hsvalmere.nl 

E-mail: info@hsvalmere.nl 
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