
     

 

 

Almere, 7 augustus 2022 

Nieuwsbrief van HSV Almere, nummer 36 

 

 

 

Geacht lid van onze vereniging, 

  

 

De komende weken staan er weer diverse activiteiten op het programma waar u als lid van 

HSV Almere uiteraard aan kan deelnemen. Alle activiteiten houden we zo laagdrempelig 

mogelijk wat betekent dat een simpele uitrusting volstaat om een keertje mee te doen, en 

bovendien is deelname bijna altijd gratis.  

  

 

Wat houdt u tegen??? 
 

 

   

 

 

Het coalitieakkoord: waar staan we nu? 

De afgelopen maanden hebben 6 Almeerse politieke partijen (VVD, CDA, SP, Leefbaar 

Almere, CU en PvdD) een coalitie gevormd waarmee ze uiteindelijk een meerderheid in de 

raad hebben. Coalitiepartijen zoeken naar gezamenlijke standpunten en iedere partij eist 

natuurlijk ook een stukje uit het eigen -->> lees verder 

 

  

Graag de tekst van onze inspreker nog eens terughoren? Klik dan op de onderstaande link: 

https://youtu.be/-pPwPC8nDwM 
 

 

   

https://5c9wc.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/kgkejqSp4WyNRNpmKtUTuaWtsBahcSlj5oSWIi1ianwf4xsAWi6liVkftBZITcH_McOV364ZR4S0XXbkA7ijR0Pr3C24Gt3S1jqBxVZPwcjWHcWSXE6Lp1oXM2D-hUz8xIYrUANPS_Lr_kwJRph1U0UuphR4h-fyyVtJZSHwLcDJs9cNpAUAiKlAviXb3bup6HWvYKB289AFE-4SiOd5dcCRzldHz7Ub9hi2WxWk8vJqfTWXivrfsKs_VA
https://5c9wc.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/32nQc1jujZwbiVHSRcRFFBqn5LG_fVkX8QJ81T6XMDM6vnZNIDRDhJKVCPUVh2FepKIU3sC7h0_axxGrBW3xC1BgYu58xQgF8qI2tbqBhVDZAgc4-S95YlTEPy7Jyl74tmhkomWCdMSAaD7ctxAAEKWihDAdYUi7Wmy2e0TalxTJupTnttPdcjKgOUximV7s67Y


     

 

 

  

 

Vrijdagavond 12 augustus: een feederwedstrijd met koppels. 

Recent zijn we met het organiseren van feederwedstrijdjes gestart, en eigenlijk wordt het 

steeds leuker om mee te doen. We vissen op aantallen (geen leefnet nodig dus) en we vissen 

loodvrij (wij regelen de korfjes gratis voor u). Deelname is bovendien gratis, laagdrempeliger 

kunnen we het echt niet maken. Een bijzonder leuk aspect voor komende vrijdagavond is dat 

de voormalig wereldkampioen feedervissen Dirk Ekkelenkamp óók meedoet, welk koppel 

verslaat zijn team deze avond? U vindt alle informatie via deze link, aarzel niet en sluit gezellig 

aan!! 
 

 

   

     

 

  

 

 

https://5c9wc.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/ltqdQXe-F7fYo2IZdzZnfQY8qJx1mfMm5MKao7Yg50kYr28go6ylg87DtmtTUJBDYdLhgNcRWc1bOa2Y2PRCWF9CwJA5klNA5DmzmcG-6NJX4aO1iCdJ_qOoFhC-g7CH8tYYdF135nejzM7BbC-lrfgCt-Lq8GnKtSZzs7uVDmwooTY01OZVH9Hn0N94DTrDVg3X2i0IuZWeBTw4NXbACdi6q_LQ


 

Vrijdagavond 9 t/m zondag 11 september: de Marathon 2022 

In het weekend van 9 t/m 11 september vissen we een meerdaagse karperwedstrijd. Het 

inschrijfgeld is laag, er zijn wat kleine prijsjes maar de grootste trigger is dat we deze wedstrijd 

strijden om "De Heerma Schaal". Wie gaat er met deze prestigieuze schaal, genoemd naar de 

medegrondlegger van de KCA, naar huis? Interesse in deelname? Check dan snel deze link. 
 

 

   

     

 

 

  

 

 

Forelvissen op Toms Creek 2022 

Ook in 2022 gaan we onze leden zeker weer de mogelijkheid bieden om een ochtendje op forel 

te vissen, we gaan proberen om dat na de vakantie te combineren met wederom een jeugddag 

maar we moeten u een datum nog even schuldig blijven. Eerst lekker de vakantie uitzingen en 

daarna komen we er zeker op terug. 
 

 

   

     

 

  

https://5c9wc.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/lHXOvUFSKm2li90JyxQIZ-KFnMoDVwiUkE6la9mvF-JCcmgopU6khnEJxza61i5MHsC7_J7QPYvbSuZNMitTWs9cI_kKGi6_Pc0Am5Wggd0mXE0Wyt0LZLy58MNU66A5pBmXwYoY5F308tQchv25Pd205jVIcUrUk0JwWnnRHlXapyhS_j3WVgqZYZf-q4qmYmwMCyyEBVeHWMA-zE_k
https://5c9wc.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/3wPDbwKah2BbKe7k2sxonJzqG9L9ElTGw-X0usTH2DTYouGFL7Z8quPqTRbxj15xaSPTB4-UEMM2wLsoDgDc5VdjLKGHuy8MLLDvyBaq-lN8fLqHncRc3a9yJ0NGlQvHcyN4Ka6W8ELiR1otXuKd_VQg_wWxjIFKnhemSQwqKTbfBY3HQd-BIvcRKncQF2mJbPePsTC82wFw7BbLj-1Wi69oGE2N


 

Roofvis nieuws 

Na een succesvolle start van de competitie beleven we nu een heerlijke warme zomer. Door 

het warme weer en de (op sommige locaties) lage waterstand hebben we helaas wel de 

roofviscompetitie tijdelijk stil moeten leggen. Er zijn al wel 2 wedstrijden gevist, check de 

website voor de huidige stand in de competitie en voor een kort verslag. 

 

Zondagochtend 7 augustus is dus ook afgelast vanwege het mooie weer. Dit klinkt misschien 

gek maar het is momenteel op veel plaatsen gewoon te warm om überhaupt te vissen op 

roofvis. Met name snoek is erg gevoelig voor het lage zuurstofgehalte bij warm weer. Ga je 

tóch op roofvis vissen, zoek dan dieper en/of stromend water op. In dit soort wateren zit meer 

zuurstof en kan de vis ook goed op krachten blijven tijdens de warme dagen. Volg ook 

onderstaande tips met dank aan Roofmeister.nl: 

1. Houd de oppervlakte-temperatuur in de gaten. Ga liever niet vissen op roofvis op klein 

water vanaf een oppervlakte-temperatuur van 20 graden en op groter water vanaf 22 

graden. 

2. Gebruik iets zwaarder materiaal en zorg dat de dril niet te lang duurt; 

3. Bereid alles goed voor: onthaaktang en mat liggen klaar; 

4. Beperkt de tijd om foto's te maken of doe het niet (zie punt 5); 

5. Onthaak bijvoorkeur in het water. Lukt dat niet, houd dan de vis wat langer vast in het 

water. Zorg ervoor dat hij echt op eigen kracht wegzwemd en belangrijk: ga de vis niet 

naar voren en achteren trekken. Bij terug trekken kan de snoek namelijk geen zuurstof 

opnemen. 

  

Wat betreft de competitie zit er voorlopig niets anders op dan af te wachten en te genieten van 

het mooie weer. Op 21 augustus staat de volgende webstrijd gepland, meedoen kan altijd! 

meld je aan door je naam en telefoonnummer te mailen aan rca@hsvalmere.nl 
 

 

   

     

https://5c9wc.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/kSvyXNbSJDemkWVpjDCREXANMStU4UF5ndwAxiQcCgUIUMNXjuJxxmHV8QGUcc5pVFlVRP1LsynA94xWvvRnF7jEE_GeHkESsiIhZVZJ1Vg6HxYoGSD-AEXV_Jmm9tpl6A5wyicfkFC3k8UaShnPj4B7SHn4dH-EZQFqM9w24qHScYEOl2QYjwAQCW1Hxu10og
https://5c9wc.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/kSvyXNbSJDemkWVpjDCREXANMStU4UF5ndwAxiQcCgUIUMNXjuJxxmHV8QGUcc5pVFlVRP1LsynA94xWvvRnF7jEE_GeHkESsiIhZVZJ1Vg6HxYoGSD-AEXV_Jmm9tpl6A5wyicfkFC3k8UaShnPj4B7SHn4dH-EZQFqM9w24qHScYEOl2QYjwAQCW1Hxu10og
mailto:rca@hsvalmere.nl


 

 

Lidmaatschap opzeggen? Doe het op tijd! 

Wilt u uw lidmaatschap bij HSV Almere opzeggen, of kent u iemand die elders lid is maar 

graag naar HSV Almere wil overstappen? Regel de opzegging dan wel tijdig, de opzegging van 

een VISpas dient formeel vóór 1 oktober binnen te zijn (vraagt u wel om een bevestiging van 

de opzegging?) en sommige clubs zijn daar enorm stipt in. Wij uiteraard niet maar niks doen 

brengt onnodige kosten met zich mee (onnodig versturen contributiebrief en herinneringen) en 

dat is natuurlijk weggegooid geld. Tussentijds omzetten is ook niet mogelijk, dus regel het op 

tijd, eventueel nu direct al. Beter 1 maand te vroeg dan 1 dag te laat. 
 

 

   

     

 

 

  

Tot slot 

U ziet het, ondanks de vakantieperiode zitten we niet stil, hopelijk zit er iets bij wat u leuk vindt 

en kunnen we u over de streep trekken om een keertje mee te doen. 

  

Tot zover deze 36e 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 
 

 

   

 

https://5c9wc.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/-DD5bdV4DCzM5oWsK-dSyDibZqr0AgKFYqTfl9iKDKMZjNrzjqLhpwkasYpFmyyiHxdAqdh_FIEVYXVzBCC2DaOYv3VebM0lGdTqeA1ISKS10Pz8GFN10MbkdcmwwVDNNVB9Nry09QS8IyUjBImIDhojWWsPEfoIaWPBDFOFnUSxHqjGvsJPnbWq9Q
mailto:info@hsvalmere.nl

