
     

 

 

Almere, 18 november 2022 

Nieuwsbrief van HSV Almere, nummer 39 

 

 

Geacht lid van onze vereniging, 

  

Het wordt frisser, menigeen zal de hengels opbergen terwijl anderen ze juist tevoorschijn 

halen. Ieder zijn meug en dat is ook prima. Het jaar 2022 nadert zijn einde, op de valreep 

sturen wij u nog een informatieve nieuwsbrief. Veel leeslezier met de geboden info en voor wie 

nog de waterkant opzoekt: goede vangst! 

  

  

HSV Almere nu ook op Twitter 
 

 

   

     

 

Recent werden wij geconfronteerd met uitspraken van een raadslid van de PvdD die wij 

weliswaar in de krant terugvonden, maar die hij naar eigen zeggen ‘slechts’ op Twitter had 

geplaatst. 1,7 miljoen sportvissers als leugenaars wegzetten en dat vervolgens niet uit kunnen 

leggen, het is nogal wat. Als je dan vervolgens eens kijkt wat er op Twitter allemaal over o.a. 

pijn bij vissen (wat inmiddels achterhaald is) geschreven wordt is het wel de hoogste tijd om 

eens een tegenwoord te geven. Vandaar dat wij een Twitteraccount geopend hebben. Zit u ook 

op Twitter? Zoek ons op ‘hsvalmere’, volg ons en retweet de berichten van ons waar u zich in 

kunt vinden. 

https://5c9wc.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/cy5OLP-sEMiZmSm1adM-6dH6dL8O84KG7DTpav1RcZgrulS4HII4yXxrjo1Od73AXdr7sDpGtZvH2RQYzwirOtX8sU2Br_kpcEN-e6YPddDGEbPUmOsDG4gWilXo7J7g7_aoEIAzunZktv-1F-shbOUZap3BrsfSFhzsL_tHGEMT8ppWCJlQgnRkWxGohveWW5KzeFZZXzA8UQenHKc1eQrlzAQzfTB41_t5CxKzzw
https://5c9wc.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/Cti7teio9hFtGU2tve7y7j2aPs3xDERb1odNYT5YorB-7YuaVU4G88kL9yqV5-PtzJLPr7YZMOFlfeMB9Lsg6RmE1fYJ3YJtU0jfgFW52zd3926YcvbXmR5h5KcrTt-DdYNCRjMPN9Z3ayOHnjDM-3U49-ihkLLrOC6GKNCp6rPkgNsB2BNm-QwZbac7pDl8AMa3ifGlsgNvPzFrh_qVh0D10DvS2AlBk96GqN_6vQuQkOIyzl2B


 

  

  

 Voortgang uitwerken 'faciliteren hengelsport' 
 

 

   

     

 

De komende weken hebben wij als bestuur overleg met zowel de fractie van de VVD als met 

die van het CDA. In deze gesprekken zullen wij de lokale politici nogmaals wijzen op de 

gevolgen voor de lokale hengelsport als facilitering door de gemeente niet meer mogelijk is 

danwel beperkt wordt. We zullen bovendien op basis van de laatste wetenschappelijke 

inzichten aantonen dat het stokpaardje van de Partij voor de Dieren, dat vissen pijn lijden, 

achterhaald is. In dat licht is het bijzonder dat in het coalitieakkoord is opgenomen dat de 

gemeente aandacht gaat geven aan het dierenleed wat sportvissen tot gevolg heeft (blz 39). 

Welk dierenleed dan? 

  

Ook laten wij zien op welke wijze wij de lokale gemeenschap willen ondersteunen met 

bijvoorbeeld de aanleg van visvoorzieningen voor mindervaliden en met georganiseerde 

visuitjes (Vissen met Derk). Uiteraard gaan wij ook in op de maatregelen die wij als vereniging 

nemen om op een verantwoorde manier met vissen om te gaan, dit met het oog op het 

voornemen van de Partij voor de Dieren om de huidige dierenwelzijnsnota aan te scherpen. 

We moeten ervoor waken dat de hengelsport in deze nieuwe dierenwelzijnsnota (als onderdeel 

van het coalitieakkoord wordt de huidige aangepast) via een achterdeurtje op wat voor manier 

dan ook aan banden wordt gelegd. 

 

Wij houden u op de hoogte. 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://5c9wc.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/Y_NhulpgMIWZYkt5k8B3subNYIgQcd20wel_SJnMHTg-b6MQBQ47gC6laM1MYdVHlXz6D5MKlPYOtm5ovRgm8XQLzbT7-ToaHfmQ0Iz__6uCfeTETTf1YygqLNGCoqv63Bkk3MoKXtaqBQRaAa-Q4BMyC1Ts3m6GMlA8wSeahU1dotcHTmORWUGhOCJJbDl9PsuiwotqMxaEMQBdsFIJkHBDH5xWrtbJahUUna8akVzbakSmA4Zn
https://5c9wc.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/Y_NhulpgMIWZYkt5k8B3subNYIgQcd20wel_SJnMHTg-b6MQBQ47gC6laM1MYdVHlXz6D5MKlPYOtm5ovRgm8XQLzbT7-ToaHfmQ0Iz__6uCfeTETTf1YygqLNGCoqv63Bkk3MoKXtaqBQRaAa-Q4BMyC1Ts3m6GMlA8wSeahU1dotcHTmORWUGhOCJJbDl9PsuiwotqMxaEMQBdsFIJkHBDH5xWrtbJahUUna8akVzbakSmA4Zn
https://5c9wc.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/-bNuxIzXYJeeSTxrHV31MYx7rLv3G-v0zfIC6CGK9CpSHzFxNsgk4h9GjVQtmohRVIKntveZjB83CPcdQws9UQy30NbU_TnLEkO6M8uadP9JQETWybXZkNvdKEpRThnn2UeS7qvA6cbRV3JWc5l91FHnSuApMx7f3toAadtkj5rQTeHd68PSjlpMMazhth7XxLYb4ZqeZVQRvjdxlbFOdn9IXvxEnuo8jUrJPFTHRJm20vu9nFgxsMdv1CjzV2wynQsDKYHIEJ_0dIpO3Yl2tOT4lSnz1trwKXR5ybXlMaIZIIU2qUFgsnngiirpQK7djZ97GWkyGUzBqHFarZVpOdOwIA
https://5c9wc.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/SHI6K3h4r2dHDCfO8Wnq-RpCwVG7XMk1KggubFAaVJUsv8toep32F8VBOLzsRGfJHaFRDMQtuCuEB1ySEOJ4FdTHU1krXfZJV_xWsSdiSWiT_qdgJrh2umjFW2YpoDoZ3yXU41txJxIdWDONGzRzOPd0SFBwumPjiJxCtnFhrJyOvMfwzBNrnX_4kE3yL634stVCLHbkzigIiqmkrR0In1Roa_4


 

  De Wintercompetitie van de roofviscommissie gestart 
 

 

   

     

 

 

De Roofvis Commissie Almere (RCA) is inmiddels met de Winter Editie van de “Predator 

Challenge” gestart. Wederom een veelzijdige agenda met 2x een ‘challenge’ met HSV 

Lelystad/Dronten (de 1e was afgelopen weekend) én op 29 januari een wedstrijd met 

loodvervangers die de commissie kosteloos zal verstrekken aan de -->> lees verder 

  

  

KIJKTIP: 'Nederland Onder Water' 
 

 

   

     

 

op 16 november werd op NPO 1 de film ‘Nederland onder water’ uitgezonden en even 

terugkijken loont zeker de moeite. De film gaat over het dagelijkse leven onder water, van Zuid-

Limburg tot aan het Noordzeekanaal. Bijzonder zijn de fraaie close-ups waardoor zelfs de 

kleinste lichamelijke details scherp zichtbaar zijn. Het verrassende leven van onder andere de 

paling, zwanenmossel, salamander en modderkruiper worden op fascinerende wijze in beeld 

gebracht. De dieren komen dichterbij dan ooit. Prachtige beelden laten zien hoe de dieren zich 

gedragen in hun natuurlijke habitat. 

  

https://5c9wc.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/z072fgGbg4qhjO4MOve63TcCytd4TzMDjCRgX30xCIgdLQNPZIseUTMVClacaus1Ov2tugDJbmL1PbWW8z1ob_AmvsBie83uOIzkVZrO6jVxigVdOvrSQF2z1KWAeHuNlXDkaOjiccCLeiZlzdbho4nj47waLppy4Yd3KmMMl1j59ITQ-bdQoCSRPtSnInYMqzbidDnjZzHxwUwxeYWUMN8k6hU1QwskpjRT-zoHfqc3eMaSTOv2lnhbOgv3ZWjNk3NyCh83


 

Regisseur, onderwaterfilmer en aquatisch ecoloog Arthur de Bruin nam letterlijk een duik in 

deze wereld. De wereld die nooit iemand ziet en altijd in beweging is. “Wij zien de waterspiegel 

altijd van bovenaf, de bovenwaterwereld reflecterend. Mensen hebben geen idee van wat zich 

daaronder afspeelt. Van de kleuren, de schoonheid, de spelingen van het licht, van het wel en 

wee van de vissen en alle andere levensvormen die in deze wereld te zien zijn.”, aldus de 

Bruin. 

 

Welke verborgen schatten heeft Nederland te bieden? Wat is er te ontdekken in de 

onderwaternatuur van Nederland? Welke verrassende levensvormen treffen we aan net onder 

de waterspiegel? In de natuurfilm Nederland Onder Water komt een onbekende wereld tot 

leven. 

  

Bron: Sportvisserij Nederland 

  

 

  

Feedervissen in 2023 voor iedereen 
 

 

   

     

 

De feederwedstrijden in 2022 (loodvrij en zonder leefnet) waren een groot succes. Veel animo, 

tevreden deelnemers en een uitstekende sfeer. Voor 2023 werken wij mede dankzij een mooie 

deal met Raven Fishing aan een uitgebreid feederprogramma wat nóg laagdrempeliger is dan 

het in het afgelopen jaar al was. Hoe we dat doen? Dat hoort u binnenkort. En wilt u even 

teruglezen hoe het afgelopen jaar allemaal met het feederen verlopen is? Check dan 

www.hsvalmere.nl/wca 

  

  

 

 

https://5c9wc.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/n3FRyfYYuwoGq_pl2gpGeYtpREz0XHCGOQWDZWOGNeMolEok2fpV4xWAb3sxHo5uUGUIFdahyg6E9mNJjrZtf4aatKtQ7NWxo72wwwb7WFQYYO9PdD0fbtBvsS8X0h9H-6_wSnkfKLUlUXrO7sT87jIaRXKr15bkvs1DQqjvkjbUrPaq5KrQGJHjzdQGRg
https://5c9wc.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/6bci0qlFNaWIpM6o-qCkD3rmKH0EhYikkvGGK9BnynPc_wN_416dcTIxouXFkhprWppnMIK-_wG57GO8VW_OOyVa61q4Lv8qyEVXXB6c3eh7CmmP44P0ZELZfPAg7PbUAsplDKicIftn8UghV0dV8YZQzV0pFfB9ZUhXWcJCxeJuIHp4BisEgsxyttAovXQLPXs2pw


 

 De werkgroep ‘ViP’ (VN-verdrag in de Praktijk) 
 

 

   

     

 

 

De werkgroep ‘ViP’ (VN-verdrag in de Praktijk), zet zich in ter bevordering van de inclusie van 

verstandelijk- en lichamelijk beperkten in onze samenleving. In het kader hiervan zijn 

Gemeente Almere en ViP een bewustwordingscampagne gestart. Zij hebben een aantal 

illustraties gemaakt van ‘Guusje’, een figuurtje dat vanaf zijn wolkje enkele opvallende situaties 

aan de kaak stelt. Deze situaties richten zich op de onbewuste uitsluiting van mensen met een 

handicap, zoals gebrek aan toegankelijkheid, gebrek aan duidelijke informatievoorziening of 

gebrek aan prikkelvrije omgevingen. Zie hierboven een pakkende illustratie. 

  

  
 

 

   

 

 Tot slot 

  

U ziet het, ondanks dat het kouder en natter wordt hoeft u zich met onze hobby nooit te 

vervelen. Veel plezier met het kijken naar de film of bij één van onze roofviswedstrijden, en 

hopelijk maakt u zich op voorhand niet teveel zorgen om de politieke ellende jegens de 

hengelsport die we overigens zeker niet mogen en zullen onderschatten. 

  

https://5c9wc.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/fiXdUGK3HheSAs4jXvSptU5-uUpKh0BdrLG4NnqEv-ERCY3_TwqOPDibXZeGBoGSnHsamu1ITK1_dyZAQnZS9m3N19IlR5PSEKHFZFgWM6g3EltuaeGPntCdDWIOxqxJcK0jtQGSQt19q6aSLv-onRqS0Qe_nCtqU681hRbosfi3ZRNGwJOQIZrCS2wSLu8LuROs8X-dUw


 

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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https://5c9wc.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/jUbnzcuBm0AjOD-1Y-AHkAkSK-ZiJqppSvXwUdjVY0ls3qqgbWpq0u49czFw0d0Qu91zzf_TjBTKFNrnvvf1uWlVDUikIgjtUGJoH9HmaPvW_Da-Txe_RfEPLA_KsqjDyn_h8zS74A9J4kS4jpp96YoI1lrX-Qrx884Yfyg4qwuMUxxF7UCMSYCg0XLlfw
mailto:info@hsvalmere.nl

