
     

 

 

 

Almere, 19 augustus 2022 

Nieuwsbrief van HSV Almere, nummer 37 

 

 

Geacht lid van onze vereniging, 

  

Graag infomeren wij u over de activiteiten die we deels al aangekondigd hebben en die voor de 

komende weken gepland staan, én we hebben speciaal voor onze leden een mooie actie van 

Raven Fishing voor de maand september. Inmiddels hebben we concrete datums voor onze 

activiteiten, u vindt ze hieronder en u kunt zich direct voor al deze activiteiten inschrijven via 

het mailadres wat erbij vermeld staat. 
 

 

   

     

 

 

Voor de snelle beslisser: nachtelijke wedstrijd feedervissen voor koppels 

Volgend weekend is het al zover, dan wordt er voor de echte liefhebbers een nachtje 

feedervissen met koppels op de Lage Vaart georganiseerd. Het concept is simpel: 

laagdrempelig, vissen op aantal dus geen gedoe met leefnetten, loodvrij (dat regelen wij voor 

u) en uiteraard weer bij voorkeur weerhaakloos. We vissen van zaterdagavond 27 augustus 

19:00 uur tot zondagmorgen 28 augustus 07:00 uur en aanmelden kan nog steeds via 

info@hsvalmere.nl. U vindt alle info via deze link. 
  
 

 

   

https://5c9wc.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/2SC2YxKmBJMUjensI0W9Osq0a5laomWx3RqnglML3xcTsQUBlTJ9A015KxY0Wz5Px1oKF4g7xWFq8KpiGIXmPkoZR2Ka7UoA0aLD_wAIk1J35-mxMahQdBcgSaedoo-CbhPaHi5CXpt5etKrE-JXzseKtyY0a7KgQfjQ4_XIHTS1CTXObSINnLTSscVzqQ
mailto:info@hsvalmere.nl
https://5c9wc.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/KXYlWIKbFp9maz9MqYc6awbUr0RwPNLzXO1ugAvkwklkdVC8XulctKALQRmppKGrp0W6Yb437T0fK-jPawJHy1wLADsOTVZ6NYJUIQ3lT9TtF1wSbUsJISXGIteCak2oRl4j579dU2jX3E5Q05TsNYG_050VumLExrXxykPgKHvqazuw9agBiZMpRb_AftSnw-rbsdRHCk3BQ_tSqpx9AMlevCSM-XchrwqiNSscZ28m1BGMoiNpp6LR5J-tZFwWg4PomXw


     

 

 

Vrijdagmiddag 9 t/m zondagochtend 11 september: karpervissen!! 

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 meerdaagse 

wedstrijd via deze link. 
 

 

   

     

 

 

Zaterdag 24 september: met de jeugd naar Toms Creek 

Op zaterdagochtend 24 september organiseert de jeugdcommissie weer een “Kids Adventure-

lake” visdag op Toms Creek in Lelystad voor onze jeugdleden. We verzamelen vanaf 8:30 uur 

in Lelystad en vissen dan lekker door tot 12:30 uur op steur en meerval. Natuurlijk is deelname 

weer gratis en zorgen wij voor het aas en de hengels. Een eigen hengel meenemen mag 

uiteraard ook. Aanmelden is wel verplicht om te voorkomen dat we overvol komen te zitten. 

Vriendjes en vriendinnetjes die geen lid zijn kunnen ook meekomen, zij moeten dan alleen 

even een gratis jeugdvergunning aanvragen via deze link. Het is de bedoeling dat 

ouders/verzorgers je helpen met de vangsten maar natuurlijk lopen er ook weer vrijwilligers 

rond voor wanneer wat extra hulp nodig is. Aanmelden kan eenvoudig door een mailtje te 

sturen naar jeugd@hsvalmere.nl. Zien wij jou ook op 24 september?? 
 

https://5c9wc.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/3MqsHKK-BQf_Rk3AuyiZhA4lj0FiYLtFy7uO0fZYKwiH4SCBOnnLvXFuWHVNl-fCQEWRC8aKrd6yz3qpKvku3jmCiGMFWIq26jrW6NVqFK49yOxN3cSTPjk9qxf_BYNHYUKhQwg8V3GCZ05gj5P3xR0ZvaKoMKzkOpP6iHrzDpM4cIXz0Hc7kQNnEDG4ryV82F6aPAu_kogd_ZQq4fTFw8Dc16lBS-zc
https://5c9wc.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/c_OnqoowY4yes4_MoVzgoPdLxes9rc-SnXUWS3jgUwq3KSCgdfjk2WVjGovspzF9cPTIlia8--kWwaCe2FWKLzvGcgPNOez1aHUnb5Oo6YEBG94D7aR0VhsciWUI5V0C3Qxibf68VvNVSOqMuj2QD4h2a_3J1FVW3fzIMUL5MtYh1iqYqX2h77CBgw8ygIfbC8xQV0kAnnCNWtW0EcOY6vgJKzIDStmo6f_fjjSzYvgJnmrSdfTqlZdT9VYgI_tvxCbmLCVPnH_VXA
https://5c9wc.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/c_OnqoowY4yes4_MoVzgoPdLxes9rc-SnXUWS3jgUwq3KSCgdfjk2WVjGovspzF9cPTIlia8--kWwaCe2FWKLzvGcgPNOez1aHUnb5Oo6YEBG94D7aR0VhsciWUI5V0C3Qxibf68VvNVSOqMuj2QD4h2a_3J1FVW3fzIMUL5MtYh1iqYqX2h77CBgw8ygIfbC8xQV0kAnnCNWtW0EcOY6vgJKzIDStmo6f_fjjSzYvgJnmrSdfTqlZdT9VYgI_tvxCbmLCVPnH_VXA
https://5c9wc.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/4n4BBbPtAOGKPD5hAZQGXGq1a0BrieKsVwlU0HS0CKwKQNgqH3WIeDd2M17IPsL_skFL75-iN9z-ElZLzWaOZWTHgC6LZdsXy8YEi3_3qT5Uf43_3G6_5fSZ4-SZgosDl9Z0FXgVuLlrij3h4k4SDyQoVZYgeOIktAIPsj2vVrlctA1-mzihOVsQKyqNFQ
https://5c9wc.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/vZUx9J7knpcdmGWDMarCu8yOw05KtJ2mgZp1YcFboPeh1JmJ3ScpzqE-qnzq2RZyswzQ_C9_nZXlnCAyuAoHZnOsq9svH5_WdAzQ_1OHVISqF9AEzTm8vVoCt0uxKIIIWeh7njcthSZlCNusl6bAwTZTGdtABjh9D43M4cJETnJ9m3-reknQWHqop_9n1MR7Py10bYGhoURdFdQQ4I5Cr_AyACNDpnXl0r9lEDGjPCeE-JOQ49I463wPNSUc
mailto:jeugd@hsvalmere.nl


 

   

     

 

 

Zondag 25 september: Najaarswedstrijd Witvis - feeder 

Op zondag 25 september organiseren we een "Najaarswedstrijd witvis-feeder". We vissen 

deze wedstrijd wederom met koppels en met de feederhengel volgens het geldende reglement. 

Ook deze wedstrijd is weer laagdrempelig zonder gebruik van leefnetten, is loodvrij en bij 

voorkeur vissen we zonder weerhaak. Een extreem eenvoudige opzet die voor iedereen 

haalbaar is. Wilt u ook meedoen? Check alle info op de website via deze link. 
  
 

 

   

     

 

 

Zaterdagochtend 15 oktober: forelvissen voor leden op Toms Creek 

Op zaterdagmorgen 15 oktober gaan we weer forelvissen op Toms Creek. Deelname is gratis, 

deelnemers dienen wel zelf voor een hengel (die kunt u ter plaatse huren), aas en ander 

materiaal te zorgen. Meedoen? Aanmelden kan via de mail: info@hsvalmere.nl. Vermeld 

hierbij wel meteen uw naam en het nummer van uw VISpas. Meer info vindt u via deze link. 
  
 

 

   

https://5c9wc.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/UmJ0SKeICx5g3YIjDYfSDOEwf1bbIJWXVQY-6hT6Z_XW1X2GLG2JDNjzB-CKqt47B1-iS3HEktdxLItalmFfdoLMdQoWIyn1FGxahLtij-pLARqHnFe6S-xJlv6oj1OD9AUtg9Ppd48P3ca2FNFopdgF4TdOc3aTMWRbi3W97J9Dg4AQ30tadem1qUzlFm-JoJhupJug6dcGactic7A61fuxvw
https://5c9wc.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/lz68kxw_LsD3qMcsX2g0_TU9S9-RIGU-UmeglYA3_iuh28-srSsRa7C8aHqliLLePcIeFo1uSLNDmAkapErm5h2L5N70CnjihPIrXY829a_8ssn6g7Tl7oQVDwijNCeLmdeFRoliDbzY-8Lal8e3xJej20nvTwP-abOB-e0YfY5vbOddeF62YNduA7UG3NRcEwr_50lFALjS3oQvbQip-VSjKct_8pfSP88yUinptgAdckzomQ9w_asyUQ
https://5c9wc.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/QXgNrceZp2Q6I1ne-O_0G6cBFGyVDvnmGrNLv2O75fL7pzl7PaFx3wllcBVILt_b_cSJaoCbvPDoywGf5iDDHRhQ4MkrLCi_hIRt-mDaCV4TjLC_3KloHQMu8n6HffGGmDJ2752tggClJRVfXUcMB3_8oMvDlyLS8zrcGSqdEPpemWfY-soqilfEO5kZfQ
mailto:info@hsvalmere.nl
https://5c9wc.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/CR-wpB1pSfK3uJQJ6n74PlZbN-SBSjK0fs4UmI-iTO7l4zHpCiedl-zQWzH2Rkz4obre7akiQuAoDte3PXD1EiH08fVj3iz0c9oMCNDCO79q4Mo7EloaXDAPOdoOWnp-jmggY2F5w99dBdUFrj4-iymhlMBhG2lyPsw7MhTva6TlSByjUXcUvJbIGU0VaELXb4absW474kMo1m_Y6fQtFM92K7dVXwGzIK3o5owaY_xOkQcKcQCy


     

 

 

Korting Actie Raven Fishing Lelystad 

Raven Fishing Lelystad wil alle leden van HSV Almere een mooie aanbieding doen voor de 

maand september. Ieder lid van de HSV krijgt vanaf 1 september 2022 t/m 30 september 

2022 op vertoon van zijn of haar VISpas van HSV Almere maar liefst 15% kassakorting op alle 

aankopen die in de winkel gedaan worden. 

 

Daarnaast geeft Raven Lelystad onze leden in september maar liefst 50% korting op de gehele 

Crafty Catcher Big Hit serie!!! 

 

Uiteraard gelden er wel enkele spelregels:  

• Deze aanbieding geldt niet voor lopende acties; 

• Wanneer de prijs van een artikel wat u met de lidmaatschapskorting aanschaft lager is 

dan een lopende actie geldt uiteraard de clubkorting, u betaalt dus altijd de laagste 

prijs; 

• De actie loopt de gehele maand september 2022 (aankoopdatum geldt), is alleen 

geldig in het filiaal in Lelystad en is alleen geldig op vertoon van de VISpas van HSV 

Almere; 

• De actie geldt niet voor online bestellingen; 

• Graag registreert Raven Fishing je in haar klantensysteem zodat ze je op de hoogte 

kunnen houden van nieuwe aanbiedingen. 

  
 

 

   

 

  

Tot slot 

 

U ziet het, er is ook de komende tijd weer meer dan genoeg te beleven bij onze vereniging, 

hopelijk zit er iets voor u bij en zien wij u op één of meerdere evenementen verschijnen. Tot 

zover deze 37e 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. 

https://5c9wc.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/NKZhIbQDDxQ6pbyz3VR0Mgej46nYIAj0mnnpvulYL-Jxv3gYaxUtdO24B98bNPpewRXz7Y8Vx37aaU19uTmAbCXD5yFDGLBq9Ak11JNUEo2ujeiMD2OXHx7StNKLu6bPwvEMyhe_tWlTTeHCH2CLnppWyo7Vvedhxq0XDM3PNGvfORAln5KgFWp9WngMJsc
https://5c9wc.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/aNlDwr3SB9l6ntnIY5_CYf45oHNLGjKs7w1rDlnK63M7iSGQdcmcglyjgA-Cu8U3wr8ibWOOR3lGpwM2rrq41hbFwng46qKMX99Z712EsM-a34p-x0EglrWvdphxlkr_iuVlbq4bTt4fRVEUqFPXrVnFJ0wh22AHkeOFCi4CLDJevKDsYopnsIviER3rj5Q


 

Blijf gezond!!! 

 

 

Met vriendelijke groet namens het bestuur, 

 

Jos Holla 

Secretaris HSV Almere 

www.hsvalmere.nl 

info@hsvalmere.nl 
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https://5c9wc.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/E_73_RQtRVhDA_Z9ydotJo26TFLqWRQW0UrNi6McbAhjQs39zRA5WXzbMJ1PD6FwQdy9vaPVRF4hqHct8or6iH1WxFa3Knf3-VYAH_8v2AM_P0cK7cBQNGQWrVvJu6oKNoXwXAAGDbAcZSbYlhGl99xj-brdgPfVw1f3YAc8kNF4n7HQTRDosCX4Um8vHRs
mailto:info@hsvalmere.nl

