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De VisFlits vervangt de al jaren verzonden Nieuwsbrief. Kwam het
nieuwsblad onregelmatig uit, de VisFlits wordt ten minste 8 maal
per jaar digitaal verzonden aan de leden. Reden hiervoor is
gelegen in het feit dat de Spanning met ingang van dit jaar maar
twee maal het licht zal zien. We hopen op deze wijze u wat meer
van de actuele stand van zaken op de hoogte te brengen.

De afgelopen periode is het bestuur uitgebreid en bestaat nu uit
Pieter Wals (voorzitter) Henk van Zanen (penningmeester) Carcia
Voorhamm (secretaris). Wij vormen samen het dagelijks Bestuur. Verder bestaat het bestuur
uit Rene Huijser (jeugd en wedstrijd vissen), Peter Balfoort (karpervisserij), Jacob Arends,
Mick Huijser en Fred Schutz
Cees Smit verzorgt de redactie van de VisFlits, de Spanning en de website. Hij neemt deel
aan de vergaderingen om hierover te kunnen publiceren.
Door dit nieuwe bestuur zijn er diverse enthousiaste acties opgestart. Zoals altijd wil je meer
als de tijd het toelaat. Maar wat is er de laatste
tijd gebeurt?
Een zeer actueel item was vissen met
vluchtelingen uit Syrië die tijdelijk in de sporthal
ICL werden opgevangen. Een fantastisch initiatief
dat ook zeer werd gewaardeerd.
Fred Schutz heeft een aantal vliegvislessen in de
praktijk georganiseerd. Deze werd als lastig maar
bijzonder leuk ervaren. Zowel zeer jong als oud
heeft eraan deelgenomen. Helaas moest ik deze
missen. Misschien kunnen we Fred overhalen
komend jaar opnieuw een aantal masterclasses te organiseren.
De trailerhelling is aangelegd door de vereniging uit eigen middelen en werd veelvuldig
gebruikt door vissers en recreanten. Helaas hebben we moeten ondervinden dat de
trailerhelling door onbekenden zeer ernstig is
beschadigd. Getracht is de “dader” van deze
vernieling te achterhalen. Dat is niet gelukt.
Wel is de helling inmiddels gerepareerd.

Visstandbeheer is weer opgepakt. Een aantal bestuursleden volgen de cursus
Visstandbeheer. De visvijvers in het dorp hebben prioriteit nr. 1. Deze vijvers waren top,
maar zijn door vissterfte niet meer te bevissen. Het Visserijkundig onderzoek gaat nu ook
een vervolg krijgen. Peter Balfoort heeft Karpervissen in portefeuille genomen. Hij zal in het
volgende bulletin aandacht besteden aan de karpervisserij zoals karperbestand, workshop
karpervissen en bevisbaarheid.
Het komende jaar zal het ook mogelijk worden om met drie hengels te vissen. Met de
Federatie Midwest Nederland is overlegd om het op te nemen in de vergunning. Zodra dit
rond is zullen wij u informeren en de condities aangeven
waarmee rekening gehouden moet worden.
Namens de vereniging ben ik met Peter aanwezig geweest bij
een vergadering van de Federatie Midwest Nederland over de
visie en het beleidsplan 2016. Een interessante avond waarin
wij namens de vereniging inbreng hebben kunnen leveren.
Visstandbeheer hebben wij o.a. als een belangrijk thema
aangemerkt. Ook de ondersteuning vanuit de federatie hebben
we opbouwend kritisch besproken. Als bekroning van de avond
hebben we een prijs gewonnen namelijk: full support door de
federatie bij ons visstandbeheer in samenhang met een
spiegelkarper project!! Dat belooft nog wat.

Door Mick Huijser is een vuilruimactie gehouden die goed werd bezocht door vrijwilligers en
zeker voor herhaling vatbaar is.
Zie hiervoor ook de film die Cees geplaatst heeft op onze website
http://www.hsv-landsmeer-denilp.nl/pagina3.html
Jacob Arends is een hengelsportbeurs aan het voorbereiden. In 2016 willen wij dit gaan
organiseren. Gesprekken over de mogelijkheden zijn lopend. Ook hierover ontvangt u
absoluut nog meer informatie.
Over enige tijd wil ik een enquête houden onder de leden op grond waarvan we ons
meerjarenplan willen opstellen. Met vragen zoals op welke vissen wordt het meest gevist?
Wat kunnen we nog meer organiseren etc. Alle ideeën zijn welkom.
Wat te doen in geval van visstroperij?
In geval van visstroperij belt u tijdens kantooruren met het federatiekantoor: Midwest
Nederland tel 0251 - 31 88 82. Er wordt dan gevraagd naar de aard van de stroperij. De
melding wordt vervolgens doorgegeven aan de BOA’s (Bijzondere Opsporings Ambtenaren)
en/of het Meldpunt Visstroperij.

Wanneer uw melding urgent is kunt u buiten kantooruren bellen u met het landelijke
Meldpunt Visstroperij van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit: (0900) 0388. Zij
zorgen ervoor dat uw melding discreet behandeld wordt en dat er actie wordt ondernomen.
Tenslotte wil ik de leden graag uitnodigen om te reageren op deze Visflits!! Voldoet het? zijn
er nog onderwerpen waar belangstelling voor is? Jouw reactie is van belang voor de
vereniging. We zijn er voor de leden!
Visgroeten,
Carcia Voorhamm

