
info op de website van on-

ze vereniging. De eerste 

wedstrijd koningsvissen 

voor de jeugd is zondag 6 

april a.s. Inschrijven voor 

activiteiten, wedstrijden kan 

nu via de website, verderop 

in de nieuwsbrief lees je 

hier meer info over. Goede 

vangst dit seizoen.  En we 

hopen op dat je met veel 

plezier deelneemt aan onze 

activiteiten.  

Hallo beste jeugdleden. 

Met deze nieuwsbrief willen 

we jullie informeren over 

het visseizoen 2014. Er zijn 

weer vele leuke jeugdactivi-

teiten. Dit jaar wordt er ook 

aandacht besteed aan de 

Nationale hengelsportdag 

31 mei 2014. Op deze 

dag willen we diverse acti-

viteiten rondom de vijver 

organiseren. De basiscur-

sus wordt dit jaar in juni 

gehouden. We hopen hier-

door meer nieuwe vissertjes 

te kunnen bereiken die deel 

willen nemen aan de cursus. 

Dus mocht je nog vriendjes, 

vriendinnetjes, klasgenootjes 

hebben die graag willen 

leren vissen dan is dit een 

mooie gelegenheid. De ba-

siscursus is op 1 juni a.s. 

Natuurlijk mag je zelf ook 

deelnemen  zelfs als je al 

een keer hebt deelgeno-

men. De eerste activiteit 

waar je als jeugdlid aan 

kunt deelnemen dit jaar is 

het forelvissen kijk voor de 

Het nieuwe visseizoen is al weer begonnen.   

Aanmelden voor wedstrijden via de website.  

Op de website van onze 

vereniging kun je heel veel 

informatie vinden. Onder 

het kopje junioren info vind 

je het junioren programma 

2014 en sinds dit jaar het 

inschrijfformulier jeugd 

activiteiten 2014. Als je 

hier op klikt krijg je een 

formulier te zien. Hiermee 

kun je aangeven aan welke 

activiteit of wedstrijd je 

deel wilt nemen. Als je alles 

goed invult wordt het for-

mulier verstuurd naar de 

jeugdcommissie en kunnen 

wij zien wanneer jij deel-

neemt aan een activiteit. 

We snappen dat het nog 

vroeg in het seizoen is en je 

misschien niet alles kunt 

plannen. Later in het sei-

zoen kun je het altijd nog 

wijzigen. Je moet wel alles 

invullen. Als je iets vergeet 

dan geeft het formulier zelf 

wel aan wat je nog moet 

doen.    

                            

Dus inschrijven via de web-

site!!!!!!!! 

Ga naar:  

www.hsvonsgenoegengemert.nl 

Klik in het kopje Junioren 

info op inschrijfformulier 

jeugdactiviteiten 2014 en 

de rest volgt vanzelf. Wij 

krijgen je aanmelding dan 

automatisch binnen.  

Agenda Junioren 

 
 15 T/M 18 MAART 

FORELLEN  

 6 APRIL KONINGSVISSEN 

JUNIOREN 1E WEDSTRIJD  

 13 APRIL JUNIOR/SENIOR 

KOPPEL  

 27 APRIL BLINDE KOPPEL-

WEDSTRIJD JUNIOREN 

 4 MEI KONINGSVISSEN 

JUNIOREN 2E WEDSTRIJD  

 18 MEI  JUNIOR/SENIOR 

KOPPEL 

 23 T/M 24 MEI KARPER 

KOPPELWEDSTRIJD JUNI-

OR/SENIOR  

 31 MEI NATIONALE 

HENGELSPORTDAG 

 1 JUNI BASISCURSUS 

VISSEN JUNIOREN.  

VISSEIZOEN 2014  1 

AANMELDEN WEBSITE  1 

WEDSTRIJDEN 2014  2 

BASISCURSUS 2014  2 
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Op 6 april a.s is de eerste 

wedstrijd voor het konings-

vissen junioren. Dit is voor 

jullie het begin van het vis-

seizoen 2014. Op de site en 

bij jullie vergunning, is het 

jaarprogramma te bekijken. 

Er zijn weer veel wedstrijden 

waaraan je deel kunt ne-

men. Dus schrijf je in en kom 

vissen. Tijdens de wedstrij-

den zullen we er altijd vol-

doende vrijwilligers zijn van 

de jeugdcommissie om je te 

helpen. Vraag dus gerust 

om hulp als het even niet wil 

lukken.  Voor de visser die 

aan t einde van t seizoen 

het beste gevist heeft over 

alle jeugdwedstrijden is er 

een prijs en een trofee 

“Jeugdvisser van t jaar” Het 

is overigens geen probleem 

als je niet alle wedstijden 

kan vissen. Om mee te kun-

nen vissen voor het klasse-

ment bij het koningsvissen 

moet je wel minimaal 4 ko-

ningsviswedstrijden vissen. 

Belangrijkste is het samen 

vissen en hier samen dingen 

van elkaar leren. Het wed-

strijd element maakt dit wel 

spannender natuurlijk.    

Als jeugdlid mag je ook 

deelnemen aan de senior-

wedstrijden (met uitzonde-

ring van de koningsviswed-

strijden van de senioren) . 

Hiervoor wordt soms wel 

inschrijfgeld gevraagd. Wil 

je hier meer over weten kijk 

dan op de site bij de senio-

ren. 

 

Jeugdwedstrijden 2014  

 

BASISCURSUS VISSEN JUNIOREN 1 JUNI A.S. 

den als er eigenlijk nog niet 

gevist werd door jullie. In 

juni zijn er al diverse visles-

sen gegeven op de basis-

scholen en al enkele vakan-

ties geweest.  Wil je de 

cursus volgen dan kan dit als 

je jeugdlid bent van onze 

vereniging zonder extra 

kosten. Alleen even inschrij-

ven en je kunt deelnemen. 

Voor diegene die geen lid 

zijn, zijn de kosten 7,50 eu-

ro. Mocht je op de cursus-

dag toch besluiten lid te 

worden (kopen van jeugd-

vispas) dan komen deze 

kosten te vervallen.        

Zondag 1 juni  2014 aan-

vang 9.30   uur. De cursus 

duurt tot ongeveer 15.30 

uur.  In de ochtend uitleg en 

een lijntje leren maken, ’s 

middags lekker vissen aan 

de vijver.   

Wil je leren vissen, dan is dit 

je kans. Alle onderdelen van 

het vissen komen tijdens een 

leerzame dag aan bod. Je 

leert de basistechnieken van 

het vissen met de vaste stok. 

Alle materialen zijn aanwe-

zig inclusief hapje tussen de 

middag . Dit jaar is  op 1 

juni  de basiscursus gepland 

voor de beginnende junior 

visser. Voorheen werd de 

cursus vroeg in t jaar gehou-
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JE LEERT DE 

BASIS 

TECHNIEKEN 

VAN HET VISSEN 

MET DE VASTE 

STOK . 

 

Volgende nieuwsbrief begin mei 2014. Hierin onder andere meer 

info over de NATIONALE HENGELSPORTDAG 2014  

op 31 mei 2014.   
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