
    Hengelsport Vereniging De Voorn organiseert weer een jeugddag. 

Deze dag zal worden gehouden op zaterdag 9 juni 2018 bij de 

Westerbouwlandenvijver aan het IJsselland te Nieuwleusen. 

Op deze gratis jeugddag kan de jeugd  tot en met 13 jaar weer kennis maken 

met de hengelsport in de  verschillende vormen.  

Het zal hier gaan om de witvisserij, roofvissen, karpervissen en  mogelijk het 

vliegvissen. 

Voor deze verschillende vismethoden zullen enkele specialisten van onze HSV 

aanwezig zijn om de verschillende demonstaties te laten zien. Hierbij zal de 

aanwezige jeugd geleerd worden hoe dit te doen , met eerst een theorie en  

daarna praktijk in het water van de mooie vijver aan het IJsselland. 

Vorig jaar was dit een heel leerzame dag en werd er door de aanwezige jeugd 

enthousiast deel genomen aan de lessen en later mochten ze het in de praktijk 

laten zien onder begeleiding van de aanwezige leden die hulp bieden waar 

nodig. 

HSV De Voorn zorgt voor de benodigde materialen zoals hengels , voor zowel 

witvissen als roofvissen, aas en lokvoer en verder kan er geoefend worden met 

de vliegenhengel. 

Voor de deelnemers zal er ook goed gezorgd worden met eten en drinken en er 

is ook een toilet aanwezig.  

Het is niet noodzakelijk om lid te zijn van HSV De Voorn om deel te nemen aan 

deze dag en er zijn dus  geen kosten aan verbonden. 

De dag begint om 9:30 uur en zal duren tot ongeveer 13:00 uur. 

Het is echter wel noodzakelijk om je van te voren op te geven zodat wij hierop 

in kunnen spelen met o.a de benodigde materialen en de catering. 

De opgave kan tot zaterdag 2 juni en wel via een mail naar 

postmaster@hsvdevoorn.nl of een briefje  naar de secretaris  via Baron van 

Dedemstraat 6,   7711 HV Nieuwleusen. 

 Graag op de inschrijving even vermelden  naam, adres, telefoonnummer en 

leeftijd . 

Tot ziens op de Jeugddag van HSV De Voorn te Nieuwleusen. 
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