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Nachtvis coördinatie. 

De nachtvis coördinatie 2018 wordt weer gedaan door Rudie Seinen. 

 

 

Vis uitzetten. 

In het voorjaar van 2017 zijn  in de Westerbouwlanden vijvers 85 graskarpers, 75 schubkarpers              

en 75 spiegelkarpers uitgezet. In de Bosmanswegsloot 15 graskarpers. En in de Hulsterplassen             

10 spiegelkarpers. 

 

Eind oktober 2017 hebben we nog 40 flinke graskarpers uitgezet en 5 in de Hulsterplas. 

Deze vissen zijn ons door particulieren gratis aangeboden. 

Dus zijn er weer voor 2018 volop kansen om een mooie vis te vangen in onze eigen viswater. 

En eind 2017 zijn er door Sportvisserij Oost Nederland ook nog 15 karpers uitgezet in de Bijkersplas. 

 

 

Jubileum. 

Afgelopen jaar hebben we het 80 jarig bestaan van onze vereniging gevierd. 

De dag startte vroeg met een witvis wedstrijd. 

Daarna waren er vis demonstraties van verschillende leden om kennis te maken met vliegvissen, 

witvissen, karpervissen en snoekvissen. 

Er was een stand aanwezig met allerlei promotie materiaal, visbladen, pennen, petten en vis atlassen. 

Binnenkomer van de die dag was een snoek vangst van maar liefst van 104 cm. 

Deze dag werd goed bezocht en afgesloten met eten en drinken. 

 

 

Jeugd visles en wedstrijden. 

De wedstrijden zullen weer op woensdagen avonden worden gehouden. In de vakanties en 

tijdens andere activiteiten in Nieuwleusen zullen er geen wedstrijden  meer worden 

gehouden.  

De kinderen die in 2018 willen leren vissen kunnen zich opgeven op de website www.hsvdevoorn.nl. 

 

 

Vispromotie dag. 

Het bestuur wil voor de grote vakantie een vis demonstratiedag organiseren voor de jeugd                 

door de eigen leden, bestaande uit karpervissen, snoekvissen, vliegvissen en witvissen. 

 

 

Verenigings controleurs. 

Deze hebben afgelopen jaar vele malen vispassen en de uitrusting gecontroleerd. 

Over het algemeen kan geconstateerd worden dat de meeste mensen wel                                                     

de  vereiste papieren bezitten. 

Om het aan de waterkant gezellig te houden kunnen we nog wel wat mensen gebruiken. 

Graag zouden we dan ook zien dat er leden zijn die ook wel verenigings/federatie controleur willen 

worden. 

 

 

 

 

 

http://www.hsvdevoorn.nl/


 

 

Vrijwilligers werk / onderhoud. 

Omdat veel mensen van onze vereniging vissen in de Brouwers/Bijkersplas is deze door                           

ons geadopteerd. Hier kunnen we ook als vrijwilliger aan de slag, dit hebben we in 2017,                              

drie maal gedaan.  

De vereniging zet hierbij haar materiaal in, boomzaag, grastrimmer en kettingzaag. 

 

 

Lidmaatschap / Contributie. 

Het bestuur heeft in september 2017 besloten om de vispassen uitgifte te regelen via        

Sportvisserij Nederland. Dit zal ingaan voor het seizoen 2019 

De vereniging streeft er naar dat er zoveel mogelijk leden via de automatische incasso hun lidmaatschap 

te laten betalen. De vispas wordt dan gratis thuis bezorgd.  

U kunt de bijgevoegde machtiging strook invullen en bij de 2e penningmeester op in de bus doen. 

Ook is het mogelijk op de website van www.hsvdevoorn lid te worden.  

Bij de vispas thuis bezorgen en dan afrekenen wordt 5 euro bezorgkosten in rekening gebracht. 

 

 

Het Visblad. 

Het visblad uitgave van sportvisserij Nederland kan elke maand gratis worden afgehaald bij 

de penningmeester. 

Zolang als de voorraad strekt. 

 

 

LET OP!!!  Bijkomende bepalingen alle wateren in de bebouwde kom Nieuwleusen. 

:   De in de Hulsterplassen 1 & 2 en alle in de bebouwde kom  gevangen roofvis zijnde snoek, 

snoekbaars en baars) en (gras)karper dienen onmiddellijk na de vangst en eventuele meting te 

worden teruggezet en mogen derhalve niet worden meegenomen !!! 

 

 

 

Nieuws van Sportvisserij Nederland. 

Onlangs is de eerste live versie van de Mijn Sportvisserij omgeving gelanceerd 

(https://www.mijnsportvisserij.nl). 

Deze website stelt sportvissers met een VIS pas in staat om zelf gegevens aan te passen. 

Mijn Sportvisserij biedt sportvissers vooralsnog de volgende mogelijkheden: 
 

- Registreren en (eenmalig) je VIS pas aan je account koppelen aan je account 

- Inloggen via je Facebook of Google + account 

- Duplicaat aanvragen (document kwijt) 

- Verhuizing doorgeven/ persoonlijke gegevens wijzigen 

- Opzeggen (staat i.v.m. 'de knip' nu even op onzichtbaar) 

- Mee VIS toestemming aanvragen 

- Keus voor digitale of papieren viswater lijst doorgeven 

- Contact opnemen met Sportvisserij Nederland 

 

 

Leden vergadering 2018. 

De leden vergadering vindt plaats in de Viersprong op woensdag 7 februari 2018 om 20.00 uur. 

Enkele onderwerpen op de agenda zullen zijn een voorstel  voor het weer beschikbaar stellen van prijzen 

bij de senioren wedstrijden in 2018 en bestuursverkiezingen . En na afloop een bingo met mooie 

vleesprijzen. 

 

https://www.mijnsportvisserij.nl/

