
     

 

 

 

Almere, 5 mei 2022 

Nieuws van de Witvis Commissie Almere 

 

 

Geacht lid van onze vereniging, 

 

Op zaterdag 21 mei organiseert de Witvis Commissie van HSV Almere weer een 

voorjaarswedstrijd, deze keer echter met een andere opzet dan u de afgelopen jaren van ons 

gewend bent. De kernwoorden zijn:  

  

gezeligheid / loodvrij / laagdrempelig 
 

 

   

     

 

  

Gezellig en loodvrij 

   

Dat het gezellig moet worden spreekt natuurlijk voor zich, loodvrij vissen wordt echter steeds 

meer door diverse partijen van de sportvisser verwacht. Daar werken wij in samenwerking met 

Sportvisserij Nederland graag aan mee, er wordt deze wedstrijd daarom uitsluitend gevist met 

loodvrije feederkorfjes. Iedere deelnemer ontvangt bij de loting een gratis setje loodvrije korfjes 

in diverse gewichtklasses welke door Sportvisserij Nederland gratis beschikbaar zijn gesteld. 



 

Ná de wedstrijd nemen wij via de mail nog even contact met u op en horen dan graag van u 

hoe deze loodvrije voerkorfjes bevallen zijn. 

   

  

Laagdrempelig 

   

Omdat we graag willen dat deze 'wedstrijd' voor iedereen toegankelijk is hebben we hem 

laagdrempelig gemaakt door niet te vissen op 'gewicht' (een leefnet is dus niet nodig) maar 

door te vissen op 'aantal'. Brasem, winde en karper tellen mee en wie het hoogste aantal van 

één of meerdere van deze 3 vissoorten weet te vangen wint de wedstrijd. Vangstregistratie 

doen we gedurende de wedstrijd 'bij elkaar', voor vragen is de organisatie uiteraard aanwezig. 

  

Het eindtotaal telt dus, wat u voor deelname minimaal nodig heeft is een hengel die geschikt is 

voor feederkorfjes tussen de 20 en 40 gram, een stoel of viskist, onderlijnen en uiteraard uw 

eigen voertje.  
 

 

   

     

 

 

  

De prijzentafel 

   

Ondanks dat deelname gratis is hebben we onze sponsor Raven Fishing weer bereid 

gevonden om ons ruimhartig tegemoet te komen zodat we na afloop de nummers 1, 2 en 3 iets 

leuks kunnen aanbieden. Daarnaast zijn er nog wat prijsjes die onder de overige deelnemers 

verloot worden, iedereen maakt dus kans op een aardigheidje. 
 

 

   

https://5c9wc.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/etu6aI9mbfK4WcTpvaqeJNbV2Z16ZlTurj6wnNO9Iqd6coi7yhxiB6g-QGpbu9Ka2F5viQ5icPv5jJZCv9OCIGoYYd582OaXC6JnAqjAO5JCLG7q9H-foZAuA5sEd11_GAgT4vdzX5wKE5fh2zXicrSgmipjOTUU9u0bQObwl_cNmvAx22io19wJJPWyAw


     

 

 

Wat houdt u tegen? 

 

U ziet het, voor deze wedstrijd volstaat de simpelste uitrusting dus schroom niet en vis gezellig 

een ochtendje met ons mee. Hieronder vindt u de bijzonderheden m.b.t. loting, aanvang, einde 

en inschrijving. 

  

Datum: zaterdag 21 mei 

Loting: 7:15 uur (locatie van de loting volgt) 

Aanvang wedstrijd: 8.30 uur 

Einde wedstrijd: 12:30 uur 

Traject: Oleanderstraat / Jasmijnstraat 

Hengelkeuze: feederhengel (of een stevige werphengel) 

Prijsuitreiking: op locatie 

Deelname: alleen voor leden van HSV Almere 

Inschrijven: dat kan direct via info@hsvalmere.nl 

Inschrijfgeld: deelname is gratis, inschrijven wel verplicht 

Reglement: klikkerdeklik 

 

Met vriendelijke groet, 

  

De Wisvis Commissie van HSV Almere 

www.hsvalmere.nl/wca 

info@hsvalmere.nl 
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