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De eerste VisFlits van 2018
Laat ik beginnen met u een gelukkig, gezond en visrijk 2018 wensen. We proberen tenminste 8
exemplaren van de VisFlits uit te geven. Ook nu bestaat de mogelijkheid om kopij aan te leveren op
het bekende emailadres van de vereniging. Voor degenen die dit nog niet weten: info@hsvlandsmeer-denilp.nl In deze VisFlits kunt u iets lezen over een nieuwe opzet van de Snoek en
Snoekbaarscompetitie. Wat we als bestuur van plan zijn in 2018 en een verwijzing naar de Visserijwet
en reglementen.
Snoek- en Snoekbaarscompetitie.
De competitie zal als vanouds bestaan uit een zestal wedstrijden. Er bestaat natuurlijk een
mogelijkheid om deel te nemen aan individuele wedstrijden. Dat is niet iets nieuws. Voorafgaand aan
de competitie is de zogenaamde Lammetjeswedstrijd. Deze nieuwe wedstrijd wordt dit jaar op 25
maart 2018 gevist. Dus naast de Snertwedstrijd (einde van het wedstrijdseizoen) ook de
Lammetjeswedstrijd (begin van het seizoen). De wedstrijdcommissie en natuurlijk de bestuursleden
zijn benieuwd naar de ervaringen. Er heeft zich een nieuwe wedstrijdcontroleur aangemeld. Een
update van het wedstrijdreglement zal worden doorgevoerd. Zodra dit is gedaan krijgt u bericht. Dat
geldt ook voor de wedstrijddata. Zodra die vastgesteld zijn wordt dit gecommuniceerd via Facebook
en Website’s
Jeugd.
Michiel Slik heeft de Jeugd op zich genomen. Met name de jeugdviscompetitie. Hij zal proberen de
Landsmeerse schooljeugd (basisonderwijs) en de leraren en/of ouders te enthousiasmeren deze
competitie te ondersteunen. Aan het eind van deze competitie is de Jeugdvisser van het jaar 2018
bekend. Wil je meehelpen dit tot een succes te maken? Geef je dan op via ons emailadres.
Witviswedstrijd.
Heel wat jaren geleden werd er op de Breek elk jaar wel een witviswedstrijd georganiseerd. Het
nadeel daarvan was dat je over een boot moest beschikken. Dit jaar willen we eens kijken of dat ook
anders kan. Zo’n beetje in de vorm van de vroegere seniorenwedstrijd. Houd de website, Facebook
en uw mailbox in de gaten voor meer nieuws.
Ook hier kunnen we helpers gebruiken. Interesse? Geef je op via ons emailadres.

