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De eerste
De eerste VisFlits weer van dit jaar. We streven er weer naar om er minimaal 8 uit te geven.
Inloopspreekuur
Met ingang van dit jaar is het inloopspreekuur voor leden geschrapt. Gebleken is dat er geen animo
is. In de 7 maanden dat we dit organiseerden heeft er geen enkel lid gebruik gemaakt van deze
mogelijkheid. Geen nood. Heeft u vragen en/of opmerkingen voor het bestuur schroom niet en mail
ze. Dagelijks wordt de mailbox geleegd dus uw vraag of opmerking wordt direct in behandeling
genomen en indien gewenst krijgt u van het bestuur een melding wat er met uw vraag en/of
opmerking gedaan is.
Redactie
De redacteur van De Spanning en dit blad zoekt nog mensen die samen met hem er voor zorgen dat
er interessante en goede informatie verwerkt wordt. Hiervoor gebruiken we De Spanning, De VisFlits,
onze Facebookpagina en website. Alleen is maar alleen zullen we maar zeggen. Ik loop nu ook tegen
de 70 en wil graag dat jongere deze werkzaamheden in de toekomst over kunnen nemen. Natuurlijk
wordt je niet meteen in het diepe gegooid. Ik zal zo lang als dat kan en nodig is ondersteuning
kunnen bieden.
Bestuur
Door persoonlijke omstandigheden zal met ingang van dit jaar Piet Vogel geen deel meer gaan
uitmaken van het bestuur. Hij zal zich komende Algemene Ledenvergadering niet verkiesbaar stellen.
Het volgend jaar neemt Jacob Arends afscheid. Het bestuur is op zoek naar mensen die deel willen
gaan uitmaken van het bestuur. Wilt u informatie of wilt u zich meteen aanmelden: info@hsvlandsmeer-denilp.nl.
Nog even het nachtvissen
Zoals u wellicht weet is het nachtvissen op de Breek niet altijd toegestaan. Vooral karpervissers gebruiken nog
wel eens een tentje wat, ingevolge de verordeningen, als een kampeermiddel wordt beschouwd. En daarmee
mag je in de gemeente niet de nacht doorkomen. Met de gemeente is nu overeengekomen dat de gemeente
niet zal handhaven als er ten behoeve van het nachtvissen een tent geplaatst is en deze tent niet zichtbaar is
voor omwonenden en er geen klachten worden ontvangen.

Het vissen met een zogenaamde visparaplu of open brolly ter bescherming van wind en regen is wel
toegestaan.
Karperwedstrijd
Nu het nachtvissen met een tentje in goed overleg met de gemeente is geregeld staat ook de karperwedstrijd
weer op de agenda. We zijn nu bezig met de voorbereidingen en wij zijn van plan om de wedstrijd in een
weekend in mei/juni te houden. Dus Er is plaats voor een koppel of 15, dus houd de berichtgeving op
Facebook, onze website en dit informatieblad in de gaten.
Jeugdactiviteiten
Ook dit jaar gaan we met de hengelsportvereniging met de jeugd
vissen. We hebben weer een paar leuke activiteiten staan.
Op Woensdag 1 Mei trappen wij af met de eerste
jeugdviswedstrijd in jaren. De bedoeling is om met de jeugd tussen
de 8 en 12 jaar een echte wedstrijd te houden. We gaan hopelijk
met een grote groep kinderen naar de waterkant. Daar wordt dan
uitgemaakt wie de jeugdkampioen van Landsmeer wordt.
Net zoals vorig jaar zullen wij meedoen met de Club promotie dag.
Hierin krijgt de jeugd uit groep 7 en 8 de mogelijkheid om kennis te
maken met verschillende sporten. En ook wij zijn van de partij om onze
fantastische sport onder de aandacht te brengen. Deze activiteit vindt
plaats op dinsdag 28 mei.

Vervolgens zijn wij weer van de partij met onze jeugdviswedstrijd in de Sport en Feestweek. Dit evenement is
dit jaar op zaterdag 15 juni. We hopen ook weer hier op een hoge opkomst, enthaussiaste kinderen en een
goede vangst.
Dus stel al jullie neefjes, nichtjes, kinderen, kleinkinderen op de hoogte en zet de data alvast in hun agenda.
Tot de volgende update,

