
geleiding kunt vissen. Dus 

wil je gaan vissen of een 

keer kijken wat vissen alle-

maal inhoudt dan is dit je 

kans. We hopen op een 

druk bezochte dag.  

Op zaterdag 31 mei is de 

Nationale Hengelsportdag  

tijd 10:00 uur tot 16:00 uur 

Sportvisserij Nederland 

gebruikt deze dag om de 

hengelsport te promoten. 

Ook onze vereniging wil 

hier dit jaar een bijdrage 

aan leveren. Tijdens  deze  

dag zijn er rond onze  vis-

vijver “de Dribbelei” aan 

de Bisonstraat  te Gemert  

diverse activiteiten. De dag 

is bedoeld voor iedereen 

die belangstelling heeft 

voor sportvissen. Wat wordt 

er gedaan?  Er worden 

door diverse groepen 

demonstraties gegeven 

waar  men kan kijken bij 

onder andere  karpervissen, 

feedervissen , roofvissen en 

vaste stok vissen. Natuurlijk 

kun je aan de diverse 

vrijwilligers je vragen stel-

len en evt  tips krijgen als je 

al vist of wilt gaan vissen. 

De jeugdcommissie zal ook 

met enkele vrijwilligers aan-

wezig zijn. Als je hulp wil 

met je eigen spullen of uit-

leg over deze hobby dan is 

dit het juiste moment.  Voor-

wie nog nooit gevist heeft is 

er de mogelijkheid  om zelf 

te vissen. Hiervoor zijn en-

kele spullen aanwezig 

waarmee je onder be-

Nationale Hengelsportdag zaterdag 31 mei 2014 .   

Roofviscursus Zaterdag 31 mei 2014  

  De eerste roofviscursus van 

dit jaar  zal tijdens de Natio-

nale Hengelsportdag plaats 

gaan vinden. Waarom hebben 

we deze cursus? Samen met 

andere roofvissen zorgt de 

snoek voor een gezonde vis-

stand. Dit is voor alle vissers 

belangrijk  Zoals jullie 

waarschijnlijk weten, hebben 

de snoek en snoekbaars nogal 

scherpe tanden. Door deze 

tanden is het ook lastiger de 

vis op een  juiste manier te 

onthaken en veilig terug te 

zetten in het water.  Als je 

dit goed doet is het voor  

de visser en voor de vis een 

veilige manier. 

 

Hiervoor zijn er enkele tech-

nieken die je tijdens  de cur-

sus krijgt uitgelegd  en als het 
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goed is ook kunt uitproberen. 

Bij onze  vereniging is het 

roofvissen op de vijver alleen 

toegestaan voor  jeugdleden 

van 10 tot 15 jaar. En alleen als 

je de roofviscursus hebt ge-

volgd. Dus wil je roofvissen volg 

dan de cursus. De cursus wordt 

door ervaren roofvissers ver-

zorgd.   Je mag  wel roofvissen 

op de andere wateren die in de 

landelijke lijst van viswateren 

staan. Bedenk wel dat als je de 

techniek niet beheerst dit voor 

jezelf en voor deze fantastische 

vissen toch wel gevaarlijk kan 

zijn. Volg de roofviscursus.  
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BASISCURSUS VISSEN JUNIOREN 1 JUNI A.S. 

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 de-

ze leerzame dag aan bod. 

Je leert de basistechnieken 

van het vissen met de vaste 

stok. Alle materialen zijn 

aanwezig inclusief hapje 

tussen de middag . Dit jaar 

is  op 1 juni  de basiscursus 

gepland voor de beginnen-

de junior visser. Wil je de 

cursus volgen dan kan dit als 
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JE LEERT DE 

BASIS 

TECHNIEKEN 

VAN HET VISSEN 

MET DE VASTE 

STOK . 

 

 

 

Volgende nieuwsbrief begin augustus 2014.  

Enkele leuke sites / Apps /  

HSV Ons Genoegen Gemert  

Bezoekadres: 

Bisonstraat 77 

5421 EB Gemert    

mailto: 

jeugd.hsvonsgenoegengemert@gmail.com 

 

www.hsvonsgenoegengemert.nl 

FACEBOOK HSV ONS GENOEGEN GEMERT 

Sinds enige tijd hebben we een fa-

cebook pagina.     Hiermee  word je 

op de hoogte gehouden van de 

laatste nieuwtjes. Er zijn al veel 

leden die deze pagina hebben 

toegevoegd. Zeker voor jeugdleden 

is dit een makkelijke manier om je 

informatie te vinden. De inhoud van deze pagina 

wordt door een lid van onze vereniging beheerd. 

Hij zal ook de evt. reacties en chats in de gaten 

houden.  Samen met onze website heb je dus 

nog meer mogelijkheden om niets te missen voor 

het vissen. Voeg ons dus toe. 

HSVONSGENOEGEN GEMERT 
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