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De hengelsport promotiedag.
De kogel is door de kerk. Op 17 september 2016 zal van 10.00 uur tot 16.00
uur in het Zwembad de Breek, een hengelsport promotiedag worden
georganiseerd. Onder leiding van Jacob Arends werden diverse bedrijven
gemobiliseerd. Demonstraties op het gebied van kunstaas, vliegvissen,
aanbieden van voer, bellyboat ect worden gehouden. Ook zullen er een
aantal workshops worden gehouden.
Aan de kinderen wordt ook gedacht. Zij kunnen zich op het terrein
vermaken met een springkussen, informatie vergaren op het gebied van de
hengelsport ect. Voor de eerste 50 kinderen zal een verrassing beschikbaar zijn. Onder de
aanwezigen worden op diverse tijdstippen presentjes worden verloot. Kortom een dag om te
reserveren en in je agenda te noteren. Voor actueel nieuws wordt verwezen naar de website van
onze vereniging. www.hsv‐landsmeer‐denilp.nl.
Zonder vrijwilligers kan deze dag niet georganiseerd worden. Een aantal leden hebben zich al
aangemeld. Er is nog plaats voor meer vrijwilligers. Het zal niet zo zijn dat de vrijwilligers het diepe
worden ingegooid. Een briefing en debriefing zal er voor moeten zorgen dat deze dag een succes
wordt. Heeft u interesse? Schroom dan niet en meldt u aan. Dat kan via de mail. Stuur een mail naar
info@hsv‐landsmeer‐denilp.nl en u wordt door de organisatie van deze dag benaderd. Heeft u een
bepaalde interesse? Geef dat dan ook aan in de mail. Heeft u nog vragen? Schroom niet en stel ze.
Ook dat kan weer via de mail.

Enquête.
Een heleboel mensen hebben de enquête ingevuld. Nog niet allemaal. Dat kan alsnog. Onder alle
inzenders zal een waardebon worden verloot ter waarde van € 25,00. Te besteden bij onze
adverteerder Rien de Wolf. Het invullen duurt niet lang en levert voor de vereniging een hoop
informatie op. De enquête zal als hyperlink hieronder zichtbaar zijn. Control toets indrukken +
klikken en u wordt naar het formulier verwezen. Als u al een keer de enquête heeft ingevuld dan
behoeft u dit niet meer te doen.
invullen in Google Formulieren

Derde hengelvergunning.
In de Spanning heeft er over kunnen lezen. Mocht het om de een of andere reden aan uw aandacht
zijn ontsnapt volgt hier het artikel.
In de Algemene ledenvergadering van 2015 is besloten de landelijke trend te volgen om onder
bepaalde voorwaarden met 3 hengels te mogen vissen in onderstaande wateren. Inmiddels is deze
afspraak ook via Sportvisserij Midwest Nederland officieel geregistreerd. In de Visapp is dit ook te
zien. In de papieren uitgave zal dit omstreeks mei zijn verwerkt. Deze vergunning geldt voor alle
visstijlen, dus niet alleen voor de karpervissers.
Voorwaarden:
U dient in het bezit te zijn van een zegel voor 3 hengels. Deze is aan te vragen bij
Sportvisserij Midwest Nederland.
Geldig voor de wateren :
1. Geijenbreek,
2. Kerkebreek,
3. Schuttebreek,
4. Oostkerkebreek,
5. Nieuwegouw
Denkt u eraan, dat ook het vissen met 3
hengels op een sociale wijze dient plaats
te vinden. Respecteer je medevissers.
Onbehoorlijk gedrag wordt niet
getolereerd, maar dat geldt natuurlijk
ook voor vissers met 1 of twee hengels!

