
    

   

  

 

Almere, 16 juli 2021 

Nieuwsbrief van HSV Almere, nummer 30 

 

 

Geacht lid van onze vereniging, 

 

Hoewel we nog niet geheel verlost zijn van Corona (zal dat ooit wél zo zijn?) gaan we toch heel 

voorzichtig weer wat activiteiten organiseren. U vindt ze hieronder, misschien vindt u het leuk 

om aan één of meerdere activiteiten deel te nemen? 

 

Bij sommige activiteiten gelden nog wel wat Corona-beperkingen omdat wij zowel voor 

deelnemers als voor begeleiders geen enkel onnodig risico willen nemen, check daarom per 

activiteit even wat er van u verwacht zal worden en welke maatregelen er getroffen zijn. 

 

Vrijdagavond 30 juli: karpervissen op Toms Creek. 
 

  
  

    

  

Omdat we ook dit jaar geen Commercial Carp Challenge kunnen organiseren hebben we 

besloten om de karpervijver op Toms Creek (de óude vijver) voor vrijdagavond 30 juli af te 

huren voor de teleurgestelde deelnemers. 

 

Er zijn nog een paar plaatsen beschikbaar, liefhebbers kunnen zich hiervoor aanmelden 

via info@hsvalmere.nl maar let op: vol = vol. Specifieke corona maatregelen zijn niet nodig: de 

stekken liggen ver genoeg uit elkaar. 

 

https://www.tomscreek.nl/
mailto:info@hsvalmere.nl


 

Forelvissen op zaterdag 14 augustus  
 

  
  

    

  

 

 Op zaterdagochtend 14 augustus gaan we weer forelvissen op Toms Creek. We hebben deze 
dag de volgende vijvers voor u afgehuurd: 

 

Optie 1: vijver 1 met zalmforel en gewone forel, de ochtend uitsluitend voor vliegvissers; 

Optie 2: vijver 3 met alleen zalmforel, de ochtend voor iedere liefhebber; 

Optie 3: vijver 1 met zalmforel en gewone forel, de middag voor iedere liefhebber; 

Optie 4: vijver 3 met alleen zalmforel, de middag voor iedere liefhebber. 

 

Interesse? Reageer dan snel want vol is echt vol (mailen naar info@hsvalmere.nl) en geef 

duidelijk aan van welke mogelijkheid je gebruik wilt maken: optie 1, optie 2, optie 3 of optie 4. 

 

Aandachtspunten: 

• Geen bijzondere corona maatregelen anders dan ervoor zorgen dat je voldoende 

afstand van andere deelnemers houdt; 

• Deelnemers zorgen zelf voor materiaal en aas. 

 

Jeugdvissen: Avonturenvijvers op zaterdagochtend 14 augustus 
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Op deze zaterdagochtend hebben we op Toms Creek in Lelystad 2 avonturenvijvers afgehuurd 

waar onze jeugdleden kunnen vissen op grote steuren en meervallen. 

 

Aandachtspunten: 

• Door de corona maatregelen is er beperkte begeleiding vanuit de HSV aanwezig. 

• Deelnemers dienen bij voorkeur enige hengelsport ervaring te hebben of een handige 

begeleider mee te nemen voor assistentie; 

• Deelnemers en begeleiders letten erop dat ze onderling voldoende afstand in acht 

nemen; 

• Voor hengels en aas zorgt de vereniging; 

• Aanmelden is verplicht en uitsluitend via de mail: jeugd@hsvalmere.nl 

• Wil je het ook even melden wanneer je een eigen hengel meeneemt? 

 

Als de aanmelding ontvangen is ontvang je hiervan een bevestiging met informatie over de 

tijden. Doe gezellig mee en meld je snel aan want vol = vol. 

 

Nieuwsgierig? Een verslag van de vorige keer vind je via deze 

link: https://www.hsvalmere.nl/jca/verslag-jeugddag-op-toms-creek 

 

 

 

Karperwedstrijd van vrijdag 10 t/m zondag 12 september 
 

  
  

    

  

In het weekend van 10 t/m 12 september vissen we ‘de Marathon’, een karperwedstrijd die 

helaas geen onderdeel is van onze karper competitie (deze is gecanceld) maar gewoon een 

losstaande wedstrijd waarbij iedereen, ongeacht of je wat vangt of niet, kans maakt op 

kadobonnen van Raven Fishing. Het inschrijfgeld is 12,50 per persoon, een team mag uit 

meerdere deelnemers bestaan maar het maximale aantal hengels wat (mits de vergunning het 

toelaat) door een team ingezet kan worden bedraagt 10. Stekkeuze is vrij, je vindt alle 

informatie op de website van de KCA: www.hsvalmere.nl/kca 

 

 

 

mailto:jeugd@hsvalmere.nl
https://www.hsvalmere.nl/jca/verslag-jeugddag-op-toms-creek
https://www.raven.nl/
http://www.hsvalmere.nl/kca


 

Aandachtspunten: 

• Tijdens de wedstrijd zijn er geen bijzondere Coronabeperkingen omdat de teams ver uit 

elkaar zitten, binnen de teams geniet het de voorkeur om de onderlinge afstand in acht 

te nemen; 

• Er is een mogelijkheid dat er geen prijsuitreiking is na afloop, dat zal afhangen van de 

dán geldende stand van zaken m.b.t. de Corona maatregelen.. 

 

 

Organisatie ontwikkeling Sportvisserij 
 

  
  

    

  

Misschien lijkt het ver van uw bed, maar de georganiseerde hengelsport is volop in beweging 

met als doel de komende jaren in een snel veranderende maatschappij zo goed mogelijk de 

belangen van de sportvissers en de hengelsportverenigingen te kunnen dienen. Onderzocht is 

op welke wijze de hengelsport het beste landelijk en regionaal georganiseerd kan worden om 

toekomstbestendig, slagvaardig, daadkrachtig en efficiënter te kunnen werken. 

 

Op een hiervoor georganiseerde avond waar ons bestuur aanwezig was zijn een aantal 

verschillende scenario’s gepresenteerd die u eenvoudig via deze link kunt downloaden. 

 

Omdat wij onze leden zorgvuldig willen informeren over de keuzes die gemaakt kunnen 

worden willen wij heel graag uw mening over de geboden scenario's horen. Daarom 

inventariseren wij onder onze leden of er behoefte bestaat om een informatiebijeenkomst te 

organiseren om met elkaar over deze grote veranderingen in gesprek te gaan en vragen 

hierover te beantwoorden. Uw standpunt kunnen wij meenemen in ons advies aan Sportvisserij 

Nederland. Indien u interesse heeft kunt u een mailtje sturen naar info@hsvalmere.nl, bij 

voldoende animo organiseren wij eind augustus of begin september dan een online 

bijeenkomst. 

 

 

 

 

https://www.hsvalmere.nl/wp-content/blogs.dir/2/files/2021/07/20210609-mogelijke-scenarios-organisatie-ontwikkeling-sportvisserij.pdf
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Tot slot 

 

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

ieder moment tot ons wenden via de mail. 

 

Blijf gezond!!! 

 

 

Met vriendelijke groet namens het bestuur, 

 

Jos Holla 

Secretaris HSV Almere 

www.hsvalmere.nl 

info@hsvalmere.nl 
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