
 

    

 

 

Almere, 16 januari 2023 

Nieuwsbrief van HSV Almere, nummer 42 

 

 

 

 

Geacht lid van onze vereniging, 

  

vandaag stuur ik u alweer de derde nieuwsbrief van 2023 van onze vereniging met deze keer info 

over de Witviscommissie (feedervissen). Daarnaast is het misschien goed om te weten dat wij 

binnenkort een kennismakingsgesprek met de nieuwe directeur van Sportvisserij Nederland 

hebben, dat wij bijna klaar zijn met het jaarplan 2023 en dat wij in de volgende nieuwsbrief een 

datum voor de volgende ALV bekend kunnen maken.  

  

En dan de Provinciale Statenverkiezingen op woensdag 15 maart. Het zal inmiddels duidelijk zijn 

dat de lokale politiek een grote invloed op de hengelsport kan uitoefenen, reden temeer om u 

vooraf goed te informeren: welke partijen staan positief tegenover de hengelsport? We kunnen u 

reeds verklappen dat de PvdD, die helaas ieder gevoel voor realiteit is kwijtgeraakt, daar zeker niet 

bij zit. Eind februari zullen wij u informeren over de standpunten t.o.v. de hengelsport van de 

diverse partijen, de uiteindelijke keuze is dan aan u. 

  

Oh, en denk vooral niet dat de aversie jegens de hengelsport alleen in Almere speelt of dat het 

vanzelf overwaait, check deze linkjes maar even: klikkerdeklik en klikkerdeklik. Het is allemaal 

gebaseerd op achterhaalde en misleidende informatie maar lokale politici hebben belangrijkere 

lokale kwesties om zich in te verdiepen dan in de hengelsport, daartoe mede gedwongen door de 

huidige kleine fracties. En dáár maken de groene partijen dankbaar misbruik van helaas. 

  
 

 
   

https://5c9wc.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/iKwH7wF617uShw8dUdTYzluvp8JzubxJPLtHQT54HMuMVuXfd81FwW22HLqTeCnySXCbdeLpy3tMV3_5kVNBiASmQlSO8G41B9QobDPoHe0wuWrWW2nmvaWPPUrGb9qoYLJ2UvmK5w36eMYH4p_7alT-ayxkc8GUS5RrOMdroUDPbff34xeUTgmK0WxivaYvAAfOsqEBqUlrxOh3qo3hmS_4W9lz7YJpPu3OkuzDdBSEmkyD_f-wgYavc1DU-HMJC4Mzl4Vp-B37pt_M0XT-nMp0qVEAyd3PuI36L68y
https://5c9wc.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/HlbAFkGzXq1x6L_3ghtKSB_t87LQ5fTxw8PFRE49LLoWMS2LhirW2uKAzAR7PZqzfdDck3AjzwYmaLz0fOpQS2K-wZz8Lgt7Oae2Q0R07ucz7FgTvtmSwid34K7lJDXZn0D7PHONSzjzhQsL0tSmHKapWc05J987tnZVO1H_3BrIwYaVbRVwwhOf5Es1llfJI5oFkjwWJF2vrxC5Rh9ipl2USQ03HtXOvC-oeTsPKbKCJ2bZzjmR06Ka4JEJdqxV7MHKxVy318u4j2BI72AnziBQeWzgA6zPqlhi3kXY8V3j68wUoJlIZDU_VsaLU9vXLLc


 

    

 

 

 

Het programma van de Witvis Commissie Almere (WCA) 

Sinds vorig jaar waait er een andere wind door de witviscommissie en onder veel belangstelling 

zijn er diverse feederwedstrijden georganiseerd. Laagdrempelig, dat betekent dat deze wedstrijden 

door hun eenvoud voor ieder lid van onze HSV toegankelijk zijn. Om het simpel te houden vissen 

we bijvoorbeeld niet met leefnetten, natuurlijk vissen we bij voorkeur weerhaakloos en de 

deelnemers maken (uitgezonderd de wedstrijd op het ARK) gebruik van de loodvrije voerkorfjes die 

door ons (gesponsord door de VBC Zuiderzeeland) gratis worden verstrekt.  

  
 

 
   

 

    

 

 

 

Maar er is meer ........ 

Om het nóg laagdrempeliger te maken en iedereen de kans te geven aan een feederwedstrijd deel 

te nemen hebben we voor een aantal wedstrijden 6 geheel complete feedersetjes beschikbaar die 

liefhebbers kosteloos kunnen gebruiken. Alleen voer en aas dient u zelf aan te schaffen, maar zelfs 

daarvoor hebben we een aanbieding beschikbaar. Schepnetten en steunen waren besteld bij Raven 

Fishing en die moeten we zoals u weet helaas elders gaan bestellen maar dat komt wel goed! 

Check per wedstrijd even of u van deze aanbieding gebruik kunt maken. 
 

https://5c9wc.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/NZb3YddKeLWjUxLtrZ7ghY8-_sXM7GG7juDKEDE4DxSe2Mnd4dTrPRvneg5O7KK3vhOMmspysxdYrZcOD8MJVdWGyru3Bom96m1mKDUPFSlZf3MCnlQcNMNNbbPW0VSvTR8txSmrpsJb11yoPL8cCevQzcNe7fIQQzGnrUa_QUrQhKTR6HKM3pyJrmua7YjHDmkdAPAIysSYr8J5ObSKfBNa8hRGgnhEe7JXt90Zt4pdIx6M7Y4groP_Tzf0LRkIYnQLrbkX
https://5c9wc.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/mowXxhhZolT-S_EeJy0GyrBXiL7dwER-g9Rhroxw-G2AyYefqfqALrkN8gdyQzm1kR6fENMvJM5Enwxb7mFITxgT1eoC6oMFK6hR-MjTk293pQilTUC9udiqM-l6B4M58sVIRmkckBPl2UFyuGxDGUSBZte0ikwTK9O9d4Uf2d0gvWtyw7n63KGPk2kQfoBVBq-LP-YrFyJMEfmc49GzA2pqVkyIyAamIQ3EVe-USgDhWX4Aj05YAmTL3Hhakzja


 
   

 

    

 

 

 

De feeder-planning voor 2023 

U vindt de gehele planning van de feederwedstrijden via deze link, u kunt overal kosteloos aan 

deelnemen (alleen voor de competitie van 6 wedstrijden geldt een inschrijfgeld van 10 euro) maar 

inschrijven is wel verplicht zodat we weten hoeveel stekken we moeten uitzetten. Geeft u het bij 

de inschrijving ook even aan als u gebruik wilt maken van de mogelijkheid om voor deze wedstrijd 

een hengelset van ons te lenen? We hebben er 6 en 'OP = OP' uiteraard.  

  

  

Wie trotseert het Amsterdam Rijn Kanaal (ARK) 

Afgelopen zaterdag hebben we een testsessie aan het Amsterdam Rijnkanaal gevist om te kijken of 

het haalbaar is om daar een wedstrijd te vissen. De 'Amsterdamse' zijde van het spoorwegviaduct 

viel af, daar heeft de AHV het visrecht en dat deel van het ARK hebben zij niet Landelijk ingebracht. 

We hebben aan de andere zijde gevist, daar heeft de AWHB het visrecht en die heeft het water 

gelukkig wél gewoon landelijk ingebracht. 

   
 

 
   

https://5c9wc.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/Y6JLsZYSn9MwLBNM214fAs1Zwf6yok1CfgIAcEikKnU_TYCa9PGyaWO5mo3snfMBIt4n8hB_zamm0Z03woTlqhAyix1dU2anDrw6jwBjA0gmPMBMK_7oV2zKqeIW5W_7AEo4jOGb_GLSaiEXxSDDE6LD21S8kHz05ECxafXO714mFeASV11P1SHnS3HrCsACKTuZbMj0z01neMX8DhxJLC77APogEA
https://5c9wc.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/5tVufEqlGZhvxwLOvjY6QHLfUVr0ibxxV4Pg-CaZjXvySFCbZu17Is6V1hZFqRaju9RLcKV7wI87mnFYnqHYcg4JmZ39GFyCh-Y0H_7V91SnXmFqrSzWZb5zwYe34o8lnaJa5RhasEty5zApSdZ3HC4Oan3Qg7PPk99LnnUcHxZ2ZxjFcL7T9ptAM0VBhZVVZCNUsMXqPa75HBrUhUTzkpnAdEcnGpQqFJMPSl7ky5jjhfEH


 

    

 

 

   

De testsessie was ondanks de barre omstandigheden een fantastisch leermoment en met de 

opgedane ervaring gaan we op zondagochtend 26 februari aldaar een feederwedstrijd organiseren. 

Groot water, hard werken, maar zeker een bijzonder leuke ervaring op een water waar je óók in de 

winter een visje kunt vangen. De kosteloze toestemming is inmiddels ontvangen, u vindt de 

uitnodiging voor deze wedstrijd via deze link. 

  

Er zijn speciaal voor deze wedstrijd enkele aanpassingen op het geldende reglement en er zijn wat 

extra tips op de betreffende pagina opgenomen. Iedereen mag meedoen maar enige ervaring in 

het feedervissen is wel een pré. Bij extreme omstandigheden zoals afgelopen zaterdag zal naar een 

andere datum gekeken worden. 

  
 

 
   

 

    

https://5c9wc.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/QXE8JEcEgFOxCV0E6YwGE8gINSf9s0Bus7izsspQtalHS7sQecNt0bi2YMalEOwi3iy2_EgCCKxT8QYLuRSIAof2xHfm0VweCCf9AYpRmpKh0nbcASUYr9LpzvU8g73SjCk6dO5leTQZyJSZZfm9nuxx_1gw0-eNOJ6n9ejm1K-ao_LrhtEV8rpm7jDQl03CrRy2mxd_ZagMWCjfKu5nrdaJK-slN4JDYnhcoAMw


 

 

  

Tot slot 

U ziet het, ook de liefhebbers van het feedervissen komen niks te kort bij de vereniging. Wist u 

trouwens dat we voor de feedervissers ook een eigen Facebook pagina hebben? Zoek maar even 

via 'Feedervissen Flevoland'. 

  

Tot zover deze 42e nieuwsbrief. Volgende week komt de laatste uit de serie waarin de 

jeugdcommissie centraal staat, ook zij hebben hun programma voor 2023 inmiddels nagenoeg 

klaar. 

  

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/xnnzeAr2s_Vt7CybF5AjEusZdFRvoT6dCgoqD-EUtIaoZCcXE5Pjw1jwtYBfsCy73IqP9-8XycUhEnCeCYaQSogb05RppWMQ3dsBtX3hRxpPotH-miGfEryapAn4YoayZPKuR84LP08zPgMJL4tAzKaIXevCYBhXDMsx5xosmPN3O3rrKp145e2zcKeuFg
mailto:info@hsvalmere.nl

