
     

 

 

Almere, 12-02-2022 

Nieuwsbrief van HSV Almere, nummer 32 

   

Geacht lid van onze vereniging, 

  

Met veel plezier sturen wij u de 32e nieuwsbrief van onze vereniging, met daarin de volgende 

onderwerpen: 

  

• Algemene Leden Vergadering (ALV) 

• Aanpassingen m.b.t. het gebruik van weerhaken 

• "Breaking": massale vissterfte De Blocq van Kuffeler verklaard 

• Uitzet spiegelkarper Hoge Vaart 

• Overzicht komende wedstrijden 

• Ons Jaarplan online 

• Samenwerking hogeschool AERES 

• Commissie maatschappelijke betrokkenheid 
 

 

   

     

 

Op dinsdagavond 5 april organiseert het bestuur van HSV Almere de 'Algemene Leden 

Vergadering' (ALV) in buurthuis het Forum te Almere Buiten. De toegang is alleen voor leden 

op vertoon van een geldige VISpas van HSV Almere, de agenda vindt u via deze link. 

https://5c9wc.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/I8pLAuTclY2lKi6TuQJI5GMeiepPl1qMNaMu5620TX3TO4E61_K4-kFLWYCuSfQMawcnV3HQohHnoD53EaVT0GhgbcUxXXUPFX8WLfJma4GoCJ0IegZxc8YUbUpKqaFysObjLW5wsUeqGW2ozp9nmMBMfPBfRwcNrUTvk8pf_R-awKOkgnECfshkUfkryyXZcPGeaE1lhW59608bjU3VOUHIPqJYJ5sR9sF52NBq3GNQnCy6F2v2oHfwOWxZ0y4KrIW-POji4wnic66SsX0v54Z1UO-LpAmEyhHvCykFRnYUieh5ZjRB


 

We beginnen de vergadering om 19:30 uur maar i.v.m. de dán geldende corona maatregelen is 

het niet uitgesloten dat er voorwaarden aan de bezetting gesteld worden en dat een QR code 

verplicht wordt gesteld. Het is daarom noodzakelijk om je vooraf aan te melden via de mail 

zodat we niet voor verrassingen komen te staan. Wil je deze ALV bijwonen, stuur dan uiterlijk 

maandag 28 februari 2022 een mail naar info@hsvalmere.nl 

  

  

  

 Aanpassingen m.b.t. het gebruik van weerhaken 
 

 

   

     

 

Het bestuur is voornemens om ingaande 01-01-2023 het gebruik van weerhaken op kunstaas 

te verbieden en de bestaande regelgeving m.b.t. het vissen met dood-aas voor al haar viswater 

geldend te maken. 

  

Het gebruik van weerhaken op kunstaas acht het bestuur niet alleen onnodig maar veroorzaakt 

ook veel neven-ellende bij onverhoopt lijnbreuk waar eerder al veelvuldig aandacht aan is 

besteed. Het gaat dus niet alleen om het ongemak voor vissen maar zeker ook voor 

watervogels zoals zwanen die ‘verloren’ kunstaas al peddelend met hun poot oppikken. Zij 

kunnen dat door de aanwezigheid van een weerhaak niet kwijt raken, wat vervolgens maar 

weer al te graag breed in de media wordt uitgemeten. 

  

Het plat knippen van weerhaken geldt overigens al sinds enkele jaren als 'dringend advies' 

zoals terug te lezen in de regelgeving behorende bij de VISpas. 
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https://5c9wc.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/uMmUhd3KnQh1OK6PgjBBz_MAL4p5xvfx8fiVs5QJ5mmidIZc6yviAXObpwLZjFIhtNQrPo5M2quW6qZUGazVkBHo3TmMK4xYLhqr9-ElsjJFSA7nTi4uLZmQ9X3oA73y7vAqBqugP610f6HP6KXTm8hVMOisWc1YWW6A4VCsmOaaGeSeFrZ_yn-tuUkZIRVgeXfoT_zN82z_WZAp-htGSlqzocXQUfdxJN92uzthimfWrifGalDenlF2A6ae
https://5c9wc.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/uMmUhd3KnQh1OK6PgjBBz_MAL4p5xvfx8fiVs5QJ5mmidIZc6yviAXObpwLZjFIhtNQrPo5M2quW6qZUGazVkBHo3TmMK4xYLhqr9-ElsjJFSA7nTi4uLZmQ9X3oA73y7vAqBqugP610f6HP6KXTm8hVMOisWc1YWW6A4VCsmOaaGeSeFrZ_yn-tuUkZIRVgeXfoT_zN82z_WZAp-htGSlqzocXQUfdxJN92uzthimfWrifGalDenlF2A6ae


 

"Breaking": vissterfte De Blocq van Kuffeler verklaard 
 

 

   

     

 

 

Het is een jaarlijks terugkerend probleem, de massale sterfte van brasems in de maanden 

april/mei aan de zijde Markermeer bij het Blocq van Kuffeler, het schitterende gemaal wat er 

samen met andere gemalen voor zorgt dat wij in Almere droge voeten houden. Ieder jaar 

sterven daar duizenden kilo brasems (jaarlijks 6 tot 8 ton) en ieder jaar stuurden we meldingen 

van verontruste -->> lees verder 

  

  

Uitzet spiegelkarper Hoge Vaart 
 

 

   

     

 

Op zaterdag 19 februari gaat de karpercommissie van Sportvisserij MidWest Nederland 

spiegelkarpers uitzetten in de Hoge Vaart als onderdeel van het 'Spiegelkarperproject Zuidelijk 

Flevoland'. De vissen worden omstreeks 11:15 uur afgelevert waarna ze worden gewogen, 

gefotografeert en uitgezet. Leuk als u komt helpen bij de uitzet, maar zeker ook leuk om 

(misschien met de kinderen en/of kleinkinderen) een kijkje te komen nemen. We zien u graag 

daar! 

  

https://5c9wc.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/5OQ0w87up6VTJ-9X7oFB8g9QqF4JGxxY2alToP-bLAPRiBzUc_zbttCa_hpmFUnEoZIpMYedB72urMYCNBylhzF5W0muDCh0B-FK9S0U2k0qKHPk63vWr43SSKTdFHPiA9fWV376vC8mhNwKERqjyayIaojuPGtrB4PZAq3w_dCVYLFkW6DiWhS2AfZNXkrvnTvdOvYWPGJMOnjRDEV_jOLhtEo7-Fi21OxQG2jAFhKVLferAeGmu7K-ISyJUDqZl89J4dojnkel8ikt42dXpdnZSztZ


 

 Overzicht komende wedstrijden 
 

 

   

     

 

 

Witvis Voorjaarswedstrijd 

De HSV organiseert dit jaar weer een 'Voorjaarswedstrijd Witvis'. Deze wedstrijd wordt geheel 

loodvrij gevist en de vereniging verstrekt hiervoor loodvrije feederkorfjes aan de deelnemers 

die zij uiteraard na afloop mee naar huis kunnen nemen. Meer informatie volgt zo snel mogelijk 

dus houd de website goed in de gaten. 

 

Karper wedstrijden. 

De karpercommissie heeft voor 2022 in beginsel 2 karperwedstrijden gepland, te weten: 

Zondag 27 maart – ‘Start of the Season 2022’ (dagwedstrijd); 

Vrijdag 17 t/m zondag 19 juni – De Vrije Slag 2022 (meerdaagse wedstrijd). 

U vindt alle informatie over onze karperwedstrijden via deze link. 

  

  

Ons Jaarplan online 
 

 

   

     

 

Ook voor 2022 hebben wij een ambitieus Jaarplan op papier gezet waarin we aangeven welke 

acties we voornemens zijn om in 2022 uit te voeren. Zeker de moeite waard om even te 

bekijken, een hengelsportvereniging besturen is anno 2022 méér dan feestjes en partijtjes. U 

vindt het Jaarplan via deze link. 

  

https://5c9wc.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/5H9n-tP67ERv7EScN00Y7Gemgy1zImD354jYcmUWwYf5e6yd-uHtNo_ULmL_sYvylntH9GpU72VOZ9KYgbs4Sh6uKT4uHM_SHPV7gyzWYWC2QFsEjEFR1Wkb54zTQ1equ56vv8K_Voj0yzbk4OIt4MzdzxK9C68fKx1Iy2_xXQ84r8QSIrlfP7U1A1DZoT2bJQwyrcK602IRQ0lv_Ybkxex6FBIvnZrf1VwNQ3Y
https://5c9wc.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/JKYabXMgwvSztyh3QM3Mc3YghVVSXdyxAmkatap2qOnIC39lIMQnpft6_J1awS7gukQIiO-oCCGeJDa-SBvXaeeYBx-sZuzXXkzAP67sTZ047y5NQkrlHWGVK3Bsd0t7ALaw13gxcIVyci58i7mcP9G5xYUmvjzXwXks3AQp1xKLLEQYVb7SVruonOR5OTG6S9gDJ9qjXLXSYKIsmCet4UefF_jVaAe4PaDuljcpepzwspp-aX8R0bSgZmD2A-SSJ6Jpz5zpkcNuMCDtjlhvcwbnr4chwe85x_qa4QgQZDYQ8viDuKRSkQ


 

 Samenwerking hogeschool AERES 
 

 

   

     

 

 

Om meer inzicht te krijgen in de waterkwaliteit van de Almeerse wateren en de daarmee 

verband houdende visstand heeft het bestuur contact gezocht met de Aeres Hogeschool. We 

zijn in gesprek gekomen met dr. Miguel Dionisio Pires die in zijn nieuwe lectoraat ‘Meten is 

weten: gezond oppervlaktewater door innovaties in monitoring, modellering en maatregelen’ 

zich met studenten direct bezig houdt met de waterkwaliteit van de Almeerse wateren. Voor 

ons een uitgelezen kans om niet alleen mee te liften op dit onderzoek maar ook onze kennis en 

ideeën te kunnen inbrengen. Zo hopen wij enerzijds een beter inzicht te krijgen in de oorzaak 

van de door velen geconstateerde achteruitgang in de visstand in Almere en anderzijds 

handvatten te krijgen om de hengelsportmogelijkheden in Almere te verbeteren. Binnenkort 

zullen we daartoe een samenwerkingsovereenkomst sluiten met de Aeres Hogeschool waarbij 

wij onderzoek (en daarmee opleiding) van studenten ook financieel zullen ondersteunen op de 

voor ons interessante deelprojecten. 

  

  

Commissie maatschappelijke betrokkenheid 
 

 

   

     

 

Door de coronabeperkingen is de samenwerking met zorginstellingen, jeugd- en 

ouderenvoorzieningen en de buurtsportcoaches op een laag pitje komen te staan. Dit voorjaar 



 

gaan wij weer met volle moed om te kijken of wij meer mensen kunnen bewegen te gaan 

vissen en te begeleiden wanneer het vissen niet vanzelfsprekend is. 

  

Zou u het leuk vinden om hier een steentje aan bij te dragen door af en toe mee te gaan als 

begeleider, dan kunt u zich bij ons aanmelden voor meer informatie. Uit eigen ervaring kunnen 

wij inmiddels zeggen dat dit heel erg dankbaar werk is. 

 

 

Tot slot 

U ziet het, ondanks alle corona beperkingen blijft de vereniging actief op diverse fronten. Tot 

zover deze 32e 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. 

 

Blijf gezond!!! 

 

 

Met vriendelijke groet namens het bestuur, 

 

Jos Holla 

Secretaris HSV Almere 

www.hsvalmere.nl 

info@hsvalmere.nl 
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