
voor de info op de website 

van onze vereniging. De 

eerste wedstrijd konings-

vissen voor de jeugd is 

zondag 12 april a.s. In-

schrijven 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.  

Beste jeugdleden. Met deze 

nieuwsbrief willen we jullie 

informeren over het vissei-

zoen 2015. Er zijn weer 

vele leuke jeugdactiviteiten. 

De basiscursus wordt dit 

jaar in mei en juni gehou-

den. De opzet is anders dan 

voorheen. Meer hierover 

kun je verderop lezen. Wil 

je zelf leren vissen, en mocht 

je nog vriendjes, vriendinne-

tjes, klasgenootjes hebben 

die graag willen leren vis-

sen dan is dit een mooie 

gelegenheid. De basiscur-

sus start op 17 mei a.s. Als 

je al een keer hebt deelge-

nomen mag je gerust nog 

een keer meedoen.  De 

eerste activiteit waar je als 

jeugdlid aan kunt deelne-

men dit jaar is het konings-

vissen voor junioren kijk 

Het nieuwe seizoen  is begonnen   Agenda Junioren 
 
 12 APRIL KONINGSVISSEN 

JUNIOREN 1E WEDSTRIJD  

 26 APRIL KONINGSVISSEN 

JUNIOREN 2E WEDSTRIJD  

 17 MEI  BASISCURSUS 

JUNIOREN  

 29 T/M 30 MEI KARPER 

KOPPELWEDSTRIJD JUNIOR/

SENIOR  

 30 MEI NATIONALE HEN-

GELSPORTDAG 

 30 MEI VERVOLG BASISCUR-

SUS VISSEN JUNIOREN.  

 30 MEI ROOFVISCURSUS 

 7 JUNI VERVOLG BASISCUR-

SUS JUNIOREN 

 14 JUNI KONINGSVISSEN 

JUNIOREN 3E WEDSTRIJD  

 28 JUNI KONINGSVISSEN 

JUNIOREN 4E WEDSTRIJD  

VISSEIZOEN 2015 1 

JEUGDWEDSTRIJDEN  
2015 

1 

BASISCURSUS 2015 2 

INSCHRIJVEN VIA WEBSITE  2 

JUNIOR/SENIOR  KARPER-

KOPPELWEDSTRIJD  

2 

ROOFVISCURSUS 3 
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Op 12 april a.s is de eerste 

wedstrijd voor het konings-

vissen junioren.  

Dit is voor jullie het begin 

van het visseizoen 2015. Er 

zijn weer veel wedstrijden 

waaraan je deel kunt ne-

men. Het is geen enkel pro-

bleem als je niet alle wed-

strijden kan vissen. Deelne-

men  mag altijd, al is het 

niet iedere wedstrijd.  Dus 

schrijf je in en kom vissen. 

Tijdens de wedstrijden zullen 

we er altijd voldoende vrij-

willigers zijn om je te hel-

pen. Vraag dan ook gerust 

om hulp als het even niet wil 

lukken.  

Het belangrijkste is het sa-

men vissen en van elkaar 

leren. Het wedstrijd ele-

ment maakt dit wel span-

nender natuurlijk. Na af-

loop van iedere wedstrijd is 

er een prijsuitreiking voor 

die dag.  

 

“Jeugdvisser van t jaar” 

Voor de visser die aan het 

einde van het seizoen het 

beste gevist heeft, over alle 

jeugdwedstrijden, is er een 

prijs en een heuse trofee.  

Jeugdwedstrijden 2015  
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Basis cursus vissen start 17 mei a.s.  
Aanvang 10:30 uur. De 

deelnemers aan de cursus 

kunnen dan met hun eigen 

materiaal komen vissen en 

krijgen daarbij uitleg en 

tips. Gedurende de dag zijn 

er diverse activiteiten rond 

de vijver.   Zondag  7 juni 

in de ochtend van 09:30 tot 

12:30 uur. Dan kunnen de 

deelnemers aan de basiscur-

sus een wedstrijdje vissen 

met begeleiding. Zodat ze 

kunnen beleven wat wed-

strijdvissen inhoudt. Wil je 

de cursus volgen dan kan dit 

als je jeugdlid bent van on-

ze 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 

Wil je leren vissen, dan is dit 

je kans. Alle onderdelen van 

het vissen komen tijdens een 

leerzame cursus aan bod. Je 

leert de basistechnieken van 

het vissen met de vaste stok. 

Alle materialen zijn aanwe-

zig  Dit jaar bestaat de cur-

sus in totaal uit 3 delen.  

Zondag 17 mei  aanvang 

9.00 uur.  In de ochtend 

uitleg en een lijntje leren 

maken, ’s middags lekker 

vissen aan de vijver. De cur-

sus duurt tot ongeveer 

15.00 uur.   

Zaterdag 30 mei  tijdens de 

Nationale Hengelsportdag 
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JE LEERT DE 

BASIS 

TECHNIEKEN 

VAN HET VISSEN 

MET DE VASTE 

STOK . 

Aanmelden 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 

2015 en het inschrijfformu-

lier jeugd activiteiten 

2015. Als je hier op klikt 

krijg je een formulier te 

zien. Hiermee kun je aange-

ven aan welke activiteit of 

wedstrijd je deel wilt ne-

men. Als je alles goed invult 

wordt het formulier ver-

stuurd naar de jeugdcom-

missie en kunnen wij zien 

wanneer jij deelneemt aan 

een activiteit. We snappen 

dat het nog vroeg in het 

seizoen is en je misschien 

niet alles kunt plannen. La-

ter in het seizoen kun je het 

altijd nog wijzigen. Je moet 

wel alles invullen. Als je iets 

vergeet dan geeft het for-

mulier 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 2015 en 

de rest volgt vanzelf. Wij 

krijgen je aanmelding dan 

automatisch binnen.  

Dit wordt alweer de derde keer dat deze wedstrijd georganiseerd  door de karpercom-

missie van onze vereniging plaats gaat vinden. In de avond en nacht van vrijdag 29mei en 

zaterdag 30 mei, wordt er op karper gevist. Met een begeleider vanuit de kapergroep 

vorm je een koppel, samen vis je  de wedstrijd. Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar. 

Om aan deze wedstrijd deel te kunnen nemen moet je minimaal 12 jaar oud zijn en dien 

je zelf over karpermateriaal te beschikken. Het is een unieke mogelijkheid om het nachtvis-

sen op karper op onze vijver te ervaren. Op zaterdagochtend is de prijsuitreiking. Aanvang 

is vrijdag om 17:00 uur en afsluiting zaterdag om 11:00 uur. 

Aanmelden via de Website WWW.HSVONSGENOEGENGEMERT.NL  

Junior/Senior  Karperkoppelwedstrijd  
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         Roofviscursus 30 mei  
ten in het water. Als je dit 

goed doet is het voorde 

visser en voor de vis een 

veilige manier. Hiervoor 

zijn er enkele technieken 

die je tijdens de cursus 

krijgt uitgelegd en als het 

goed is ook 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 roofvis-

sen volg dan de cursus. De 

cursus wordt door ervaren 

roofvissers verzorgd. Je 

mag wel roofvissen op de 

andere wateren die in de 

landelijke lijst van viswa-

teren 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 roofvis-

cursus (Tijden  nog niet 

bekend)  

  

De eerste roofviscursus van 

dit jaar zal tijdens de Na-

tionale 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 vis-

sers belangrijk Zoals jullie 

waarschijnlijk weten, heb-

ben de snoek en snoek-

baars nogal scherpe tan-

den. Door deze tanden is 

het ook lastiger de vis op 

een juiste manier te ontha-

ken en veilig terug te zet-

 

 

HSV Ons Genoegen Gemert  

Bezoekadres:  

Bisonstraat 77 5421 EB Gemert  

 

mailto:  

jeugd.hsvonsgenoegengemert@gmail.

com  

www.hsvonsgenoegengemert.nl  

HSVONSGENOEGEN GEMERT  

         Op de hoogte blijven van het laatste nieuws ?? 
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