
     

 

 

Almere, 13-07-2022 

Nieuwsbrief van HSV -Almere, nummer 35. 

 

Geacht lid van onze vereniging, 

Met veel plezier sturen wij u de 35e nieuwsbrief van onze vereniging met daarin de volgende 

onderwerpen: 

 

- Vrijdagavond 22 juli: feederwedstrijd "een avondje Almere" - lood en leefnet vrij; 

- Derk zoekt hulp; 

- Coalitie akkoord slecht voor de hengelsport; 

- Gezocht: ICT expert voor uitzetten online enquête; 

- Karperwedstrijd september; 

- Vissen op snoek in de zomer. 
 

 

   

     

 

 

Vrijdagavond 22 juli: feederwedstrijd "een avondje Almere" - lood en leefnet vrij 

Op vrijdagavond 22 juli organiseren we een feederwedstrijd met enkele bijzonderheden. We 

vissen namelijk verplicht ‘loodvrij’ (de vereniging zorgt voor de loodvrije voerkorfjes) en we 

vissen ‘op aantal’, een leefnet wordt niet gebruikt en heeft u dus ook niet nodig. Zo houden we 

het laagdrempelig dus iedere liefhebber met een (feeder)hengel en molen kan kosteloos 

meedoen. Zelfs wanneer u naast uw vriend/vriendin/ broer of vaste vismaat wilt zitten regelen 

wij dat. Meer info? Kijk snel op deze link.  
 

 

   

https://5c9wc.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/fnug2diWDj2g--T1uZOlBJxxg7mKOXukSZX29WDeoeOwZZw-Wmwwzv73ufNPeauEPdnG4-8GoVRhBK6Y-RaP3Gp6q5PcPmBjPCUXnssQeKrLr6cPmp0JJ9Mi2y-HvNTD-JMgxHmFbg_ZQa47ZIQVnKO3RCYjcxQHdf8cDT4xkYwVFBQueuQN7mdxctnYyizIan4UkjrJHM7n2NvZ1vivD3P1h5jRiJsa19s


     

 

 

Derk zoekt hulp 

Onze vrijwilliger Derk zoekt dringend vrijwilligers om hem op jaarbasis enkele ochtendjes te 

helpen. Derk verzorgt visochtendjes voor gehandicapten, mindervaliden en anderen die 

begeleiding nodig hebben om te kunnen vissen. Wilt u net als Derk heeeeel af en toe een paar 

uurtjes van uw vrije tijd  opofferen? Klik dan even op deze link, misschien is het iets voor u.  

  

 

 
 

 

   

     

 

 

Coalitie akkoord slecht voor de hengelsport 

Deze week werden wij door een verslaggeefster van Omroep Flevoland benadert over het 

voorgenomen coalitieakkoord van de gemeente Almere. Blijkbaar zag de PvdD haar kans 

schoon om een begin te maken de hengelsport te ondermijnen. Werkelijk ridicuul, waarom wij 

dat vinden kunt u teruglezen via deze link. Tevens kunt u vanavond 14-7-2022 online 

meekijken naar de raadsvergadering waarin dit akkoord wordt besproken via deze link. 

  

   
 

   

https://5c9wc.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/y0YpVe4t4Gef8elp91CZnck2dtf3wVujHLGI0Vt2KClFAAwYVv3uGmmfA-kZJ5YB1EABQxXZYMx3LoA29o0SdLl0b7xw_d2Sd0c00lCAnEFqRg_xzwYDtnNlal1dAgJKsSSmdTb9BvYW7wcDmFv6kuPqDtfQ3QBggJqyCC22EWTvC93ZibX4UFYA81NdWu6RH_ZevM4NdNOllVtM_YjeUHQRmYF1wHqtc594Zd2m8huqlZ2MZaUwgdF6iO3VHXi2sZmx14Qr1rvsDg
https://5c9wc.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/x8HQcK8HdXxYs2wgfCw7Wm3K8XYoduffbAfY1Aob-KM9PQW57UkTxVI1K8yofzTxE_OQQiWr444NFBzFwTtxigqkv-HOnGdQkh7YxsHaRxT2RYGneOWxYgdEBsR7udRezGHjBbBjiI00FaMr-ujc5B39n-NW6Y08j8s_-ZMOuWKfCpJi_eeyB0fHGfc5DgRLi4RyqzTUPrLFal-xZzJVzEUrWNj4roq1P_FXXVBssZLBF1xRbnSCkjJuV_fpFb9F4YocJh-M
https://5c9wc.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/6E_OQ5ZG8NlKqhVz1ixeZEturQtAMN0Ljh5G-c_7qh0QYm9hodhyw2GpAcMo_NPc9W2XPk6qBYmOMlXp1weVWH2Kp3zsupUEzXlLgJ5FTnD2vNoROFX-AibPTJJaRuLfPKeO9U1QVEYfFMlpisQKA9VvnpFfh0eZkeuPpeeTMjibtlppsSU6RI1E8lnSX2ymYFvccT7OJFg3AZDmToUEvRlGL_bnVarFyLWQVh24vR6jf1fHwrpM0j-pPTTM74wY6rrT6QQek_Ux5umwd598vOOw


     

 

 

Gezocht: IT expert voor uitzetten online enquête 

Wij zijn op zoek naar iemand die ons kan helpen met de technische kant om een online 

enquête uit te zetten. Veel Almeerse sportvissers zijn lid van onze vereniging maar wie zijn nu 

precies onze leden, wat zijn hun wensen op het gebied van de sportvisserij en welke 

knelpunten ervaren zij? Kunt u helpen? Meer info vindt u via deze link. 

  

   
 

   

     

 

 

Karperwedstrijd september 

Van vrijdag 9 t/m zondag 11 september organiseert de Karpercommissie van HSV Almere “De 

Marathon 2022”, een meerdaagse karperwedstrijd alleen voor leden van HSV Almere. De 

inschrijfkosten bedragen 10 euro p.p. en ieder team bepaalt zelf waar hij wil gaan zitten. 

Uiteraard gelden hiervoor enkele voorwaarden, u vindt alle informatie over deze wedstrijd via 

deze link. 

  
 

 

   

https://5c9wc.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/nXNFO4b_BU-5SDpX3zazX72XvKnM2CvnfaBT4Vo5YlG7xbI96OVVWoeXF31b4UGV-LnUZv-KqD2djRNOvA2ipEJbDvH-SfXfhtVMcEumlIhYDpNf8U2sGyB4eJAjFDguXnpIMHxaWns8IhFnJTPuJGH_sDf9PrHtWN_yEe17VX92x7fMD_eB_Q_gRwPf8aKDNCwUQE_3LmyUZYkjyn4hRBAQVmgshGO4Tov7I2v6dw
https://5c9wc.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/arbsyHbT3OVABI-YJtoJES1OFnBeHQz6BuHghUNGtKYulx5lvBwcONF1vuZRnztITJ2HJ-DhZPIHv4bOFzgRhgrSmHpiLdmMOKf8Jvi2XyQv4g6f4U1DUix4rp0taBhsZwjuPUzn9gmhEAeLMzeJet55nRTkF2m1v-xQmOq30ln5yrKS2Ol3uLOrKR1Yb8n7jlv_j5TnrBgqD_Kzn3nCHylRTAZJ


     

 

 

Vissen op snoek in de zomer 

Ik denk dat de meeste sportvissers het met mij eens zijn dat de zomer niet de beste periode is 

om op snoek te vissen. De vis is bij warm weer vaak inactief en het is algemeen bekend dat de 

snoek zich slecht laat vangen bij erg zonnig weer, uitzonderingen daar gelaten natuurlijk. Wat 

helaas soms wordt vergeten of misschien wel helemaal niet bekend is, is dat de snoek erg 

slecht tegen de warmte kan. Als de water temperatuur boven de 24 graden komt krijgt de 

snoek het --> lees verder 

 

 

 

Tot slot 

Nou, dat was even kort maar krachtig met leuke activiteiten maar ook met een 

maatschappelijke ontwikkeling die steeds meer bij deze tijd gaat horen. Hopelijk heeft het uw 

humeur niet teveel verpest en gaat u de komende weken weer genieten van het heerlijke weer 

en onze fantastische hobby. 

 

 

Met vriendelijke groet namens het bestuur; 

 

Jos Holla 

Secretaris HSV Almere 

www.hsvalmere.nl 

info@hsvalmere.nl 
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