
     

   

 

 

Almere, mei 2021 

Nieuwsbrief van HSV Almere, nummer 29. 

 

 

Geacht lid van onze vereniging, 

 

Eindelijk weer een nieuwsbrief! Veel te lang geleden inderdaad, corona en de daarmee 

gepaard gaande beperkingen, waar we gelukkig wel een stijgende lijn in zien, motiveren niet 

echt om met ‘goed nieuws’ verhalen naar buiten te treden. Anderzijds mogen we natuurlijk niet 

mopperen: ondanks alle beperkingen konden we gewoon individueel vissen en dat was zeker 

in deze moeilijke tijden met weinig mogelijkheden tot ontspanning absoluut een privilege. We 

zien dat ook terug in het ledenaantal: we zijn groter dan ooit, velen zien in de hengelsport weer 

datgene wat hij of zij door de hedendaagse welvaart uit het oog waren verloren en dat is mooi!! 

Ook de jeugd blijft zich interesseren voor de hengelsport en ook dát is natuurlijk prima. 

 

Anderzijds lijkt het erop dat bewoners die langs het water wonen, verplicht thuiswerken en wat 

minder ‘op’ hebben met de hengelsport ineens vaker sportvissers zien langskomen en dat de 

irritatiegrens, misschien juist door dat thuiszitten, blijkbaar wat lager is komen te liggen. Laten 

we elkaar vooral niet in de weg gaan zitten en houd, zeker in deze voor iedereen moeilijke 

tijden, vooral een beetje rekening met elkaar. Toon begrip voor situaties die je zelf misschien 

ook niet wenselijk zou vinden. 
 

 

   

     

 



 

Gebeurt er eigenlijk nog wel wat bij de vereniging? 

 

Jazeker wel! Zo zijn we bezig om met behulp van stagiaires een viswater in kaart te brengen 

om te kijken of we daar een VISparel van kunnen maken (klikkerdeklik). 

 

Wat een VISparel is? Sportvisserij Nederland formuleert het als volgt: 

“Een VISparel is een water in de wijk met een specifieke hengelfunctie. Het is een goed 

toegankelijk en bevisbaar water met een goede kans op een leuke vangst. Kinderen kunnen er 

veilig leren vissen. Het is een viswater waar alle wijkbewoners, dus ook ouderen en minder 

validen, een veilige visstek aan het water kunnen vinden.” 

 

Door wekelijks foto’s te maken van de begroeiing in en langs het water krijgen we goed zicht op 

bijvoorbeeld de waterplanten problematiek en onder andere dankzij het gebruik van een 

speciaal bodemschepnet weten we welke vissoorten er leven en wat de conditie van de vis is. 

En dat is belangrijke en interessante info ……. 

 

Als het goed is dan sluiten wij als HSV voor de zomervakantie een samenwerking af met de 

opleidingen Toegepast Biologie van AERES MBO en ARES HBO uit Almere. Door studenten 

bij onze HSV stage te laten lopen en onderzoeken te laten uitvoeren krijgen wij een steeds 

beter zicht op wat er allemaal in en onder water gebeurt en dat helpt ons om de kwaliteit van 

ons viswater te verbeteren. 

 

 

"Lead Free Event" bij de KarperCommissie 

 

Recent hebben we een digitale bijeenkomst gehad met de gemeente waarbij onder andere het 

‘loodvrij’ vissen op de agenda stond. De “Green Deal” waar Sportvisserij Nederland zich aan 

gecommitteerd heeft voorziet in loodvrij vissen vanaf 2027 en het bestuur wil hier graag in 

meedenken. Daarom heeft de karpercommissie voor de karpervissers van de vereniging een 

“Lead Free Event” georganiseerd en de maand juni benoemd tot actiemaand, meer informatie 

hierover vindt u op de website van de KCA of gewoon direct via deze link. Natuurlijk zijn we 

voornemens om net zoiets, wanneer de corona regels daar weer wat ruimte voor geven, ook 

voor de andere commissies te ontwikkelen. 
 

 

   

     

 

Onze andere commissies 

 

De witviscommissie is een commissie waar we ons momenteel wel wat zorgen om maken. De 

https://5c9wc.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/dwaLCZDbMa926K--Yk26ju0p4RHXCn-ZjlL-hfjRX8vBfZ34mK905DNur-9h5A85kp_vELR-cSW3NmA7Z9zNUU2AJMbdF-T8FMwpX1R_s2QEPUCcJFH_5LL14zy6YmghEtTAOu_q_8YznhGK4JTXw1Ot5izOEMDZrrmd3wjXpWVwkg2DJjGVx6Z7RaroICvSB5PxjJtNO-omkuXXzvy-oydM5fJJ6QRp0zVSe56YKmokakVKT_064d45TAzyuQT9JLHOdw-yDlfpVUlM
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‘wil’ om voorop te lopen bij het organiseren ontbreekt en momenteel hebben we geen 

‘kartrekker’ meer. We zijn daarom naarstig op zoek naar iemand die, zodra dat weer mogelijk 

is, hier graag wat energie in kan en vooral ook wil steken. Misschien iets voor u? We horen het 

graag. 

 

Voor de jeugdcommissie geldt dat de wil om iets te organiseren er wél is maar dat de Corona 

maatregelen (en überhaupt het gegeven dat het virus nog steeds ronddwaalt) dit, zeker ook 

voor de begeleiders, op zijn minst ongemakkelijk maakt. Besloten is daarom om geen onnodige 

risico’s te nemen en jeugdactiviteiten vooralsnog op de wat langere baan te schuiven. 

 

Datzelfde geldt voor de vliegviscommissie: zowel bindavonden als het organiseren van 

vliegvisactiviteiten zijn niet mogelijk, hopelijk komt hier snel verandering in. 

 

De roofviscommissie is bezig met een nieuwe invulling van de activiteiten en is voornemens, 

mits de coronaregels het toelaten, weer met een breed programma te komen voor het najaar. 

Hierover volgt op een later moment meer informatie op de website. 

 

De Commissie Maatschappelijke betrokkenheid stond ook op een laag pitje. Door de 

coronabeperkingen kwam het er niet van, maar de komende maand gaan zij een cheque van 

630 euro, bij elkaar gevist door onze karpervissers, formeel overhandigen aan "Stichting 

Opkikker". Ook dit jaar zal deze stichting weer het goede doel zijn waar voor iedere, tijdens een 

wedstrijd gevangen karper, een bedrag van 5 euro wordt gedoneerd. Weliswaar niet via een 

wedstrijd (dat mag op dit moment nog niet) maar wel op een andere manier waarmee we dit 

mooie initiatief gelukkig toch een vervolg kunnen geven. Ook hierover alle info op de website 

van de karpercommissie: www.hsvalmere.nl/kca 
 

 

   

     

 

De Algemene Leden Vergadering (ALV) 

 

Het bestuur heeft nagedacht over een online ALV maar heeft besloten om hiervan af te zien. 

De motivatie is dat, wanneer je zoiets gaat opzetten, alle leden (6000) hieraan deel moeten 

kunnen nemen en dat is natuurlijk niet haalbaar. Het bestuur is daarentegen het gehele jaar 

uitstekend bereikbaar voor vragen en input, slechts de financiën dienen formeel en netjes 

afgehandeld te worden. Daarom zal er, net als vorig jaar, voor leden die dat wensen tijd 

gemaakt worden om deze samen met de penningmeester in te zien op een nader te bepalen 
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datum. Leden die hier gebruik van willen maken kunnen zich t/m zondag 13 juni aanmelden via 

info@hsvalmere.nl 

 

 

Onze visplaats voor mindervaliden 

 

Helaas is onze visplaats aan de Hoge Vaart geruïneerd door een aannemer die daar wel een 

mooie losplaats voor zwaar materiaal ten behoeve van de oeververnieuwing ter plaatse in zag. 

De gemeente heeft uitgezocht waar de verantwoordelijkheid hiervoor ligt en uiteindelijk zal de 

opdrachtgever (de provincie) opdracht geven voor een volledig herstel. Het bestuur wordt zodra 

het herstel voltooid is door de gemeente formeel bij de oplevering betrokken. 
 

 

   

     

 

 

Gesloten tijd aassoorten en het gebruik van een worm 

 

Voor de maanden april en mei (tot de laatste zaterdag) geldt Landelijk een gesloten tijd voor 

diverse aassoorten. Om de witvisser tegemoet te komen is enige tijd geleden de worm van 

deze lijst gehaald en dat wordt door roofvissers met beide handen aangegrepen om alsnog 

middels een dropshotmontage voorzien van een worm op roofvis te vissen. Het bestuur is van 

mening dat de gesloten tijden juist bedoeld zijn om de roofvis te ontzien en overweegt, om de 

gesloten tijd te waarborgen, aanpassingen in de regelgeving op te nemen. 

 

 

Vissterfte Blocq van kuffeler 

 

Het wordt inmiddels een jaarlijks ritueel, een enorme vissterfte (vooral brasem) bij het Blocq 

van Kuffeler die door de aldaar verantwoordelijke partijen steevast wordt afgedaan als 

‘paaisterfte’. In eerdere jaren hebben wij ons hierover al zeer kritisch uitgelaten op de 

visstandbeheer-bijeenkomsten bij Waterschap Zuiderzeeland. Probleem is dat het betreffende 

water formeel onder Rijkswaterstaat valt en het gemaal onder Waterschap Zuiderzeeland, en 

dat je dan in een soort van afschuif en wegwuif situatie beland. In 2020 hebben wij géén 

melding van sterfte gehad maar nu is het dus weer raak.  

  

Enorme massa’s vis hebben het loodje gelegd en weer was de eerste reactie: ‘paaisterfte’. 

Mede door inspanningen vanuit zowel het calamiteitenteam van MidWest als vanuit onze HSV 

zijn nu ook Sportvisserij Nederland en Rijkswaterstaat aangeschoven in een zoektocht naar 

wat nou de werkelijke oorzaak is. Ons Bestuur heeft haar visie gedeeld, deze is als zeer 

interessant beoordeeld en hopelijk komt er wat uit. Wel willen we de leden nogmaals wijzen op 

het belang om vissterfte, waar dan ook, altijd direct te melden bij de vereniging. 
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Tot slot 

  

U ziet het, het is door diverse omstandigheden een nieuwsbrief geworden die iets meer 

negativiteit bevat dan waar je op hoopt, maar hopelijk begrijpt u wel dat er qua activiteiten 

momenteel even niet meer in zit. Hopelijk blijven de cijfers verbeteren en volgen de 

versoepelingen elkaar nu snel op zodat we, zonder enig risico voor zowel begeleiders als 

deelnemers, de activiteiten weer snel kunnen opstarten. 

 

Voor vragen, opmerkingen of leuke hengelsport gerelateerde ideeën kunt u zich uiteraard op 

ieder moment tot ons wenden via de mail. 

 

Blijf gezond!!! 

 

En mocht u deze nieuwsbrief niet meer willen ontvangen, klikt u dan even op de link onderaan 

deze nieuwsbrief? 

 

 

Met vriendelijke groet namens het bestuur, 

 

Jos Holla 

Secretaris HSV Almere 

www.hsvalmere.nl 

info@hsvalmere.nl 
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