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Beste jongens en meisjes, 
 
De schaatsen kunnen worden opgeborgen en 
de hengels kunnen weer tevoorschijn komen. 
Het is nog wel wat aan de koude kant maar we 
hopen dat dat snel verandert. We gaan weer 
veel doen de komende maanden.  
We willen ook kijken of er kinderen zijn die 
koppelwedstrijden willen doen samen met een 
wedstrijdvisser van de AWHB. Deze gaat je dan 
uitleg geven over het wedstrijdvissen met de 
vaste stok . 
Wat staat ons te wachten ??? 
 
Zaterdag 20 april 2013. 
 
We starten dit seizoen weer met het vissen  
aan het Achterom in de kom van Weesp. 
Verzamelen vanaf 13.30 uur bij de viskar op de 
Slijkstraatbrug. Wij zorgen weer voor maden en 
voer.  Heb je zelf geen hengel; geen probleem. 
Dan zorgen wij ervoor.  We vissen tot 16.00 
uur. Meedoen kost uiteraard niets.. 
 
 

 

 
 
 
 
 
Zondag 12 mei 2013 
 
Gaan we vissen op karper met de pen. 
Waar we gaan vissen is nog niet bekend. We 
vertrekken  om 09.00 uur vanaf de 
fietsenstalling bij het station.  Wij zorgen voor 
de karperhengel als je zelf geen spulletjes hebt 
Uiteraard zorgen wij ook voor voer en aas. 
Wij hebben hier echter wel ouders bij nodig die 
ons naar de locatie kunnen rijden. 
We vissen tot ca 13.00 uur. 
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Zaterdag 1 juni 2013 
Watersportdag. 
Ook wij doen daar aan mee. En wel met een 
echte wedstrijd aan het Achterom in de kom  
van Weesp. Verzamelen om 13.30 uur bij de 
viskar op de slijkstraatbrug. We vissen van 
14.00 tot 16.00 uur. Meedoen kost niets. Wij 
zorgen voor aas en voer. Eventueel ook voor 
een hengel. Uiteraard is er voor iedereen een 
prijsje. En een echte beker voor de winnaar 
 
 
 
 
Zaterdag 15 juni 2013. 
 
Dit jaar is de jeugdvisdag in Breukelerveen. Dit 
evenement is voor de leeftijden 8-17 jaar. Hier 
zijn meerdere verenigingen bij aanwezig het 
beloofd een spektakel te worden. Met 
verschillende clinics. Ed en Marco zullen hier 
ook aanwezig zijn. Hiervoor moeten wij ons al 
spoedig inschrijven want vol is vol .Uitnodiging 
invullen en terug sturen zo spoedig mogelijk. Dit 
kan tot 31mei 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
Het Karperweekend 21-22-23 juni 2013 
De locatie is nog niet bekend, komen we zsm 
op terug. Vrijdagmiddag weg en op zondag 
weer terug. Slapen in een tentje . Hiervoor geldt 
een geringe bijdrage in de kosten ( eten en 
drinken). Verdere info volgt. 
 
 
Zaterdag 31 augustus 2013. 
 
De wedstrijd van het sluis en bruggenfeest. 
Verzamelen om 09.30 uur  bij de 
zwaantjesbrug. We vissen van 10.00 uur tot 
12.00 uur. Voor voer en maden wordt gezorgd. 
Wie gaat er dit jaar met de beker vandoor ?? 
Meedoen kost niets .Iedereen heeft prijs. We 
vissen in de kom van Weesp. Op het Achterom 
of aan de Herengracht. 
 
 
 
Zaterdag 21 september 2013. 
 
De Dobeywedstrijd. De laatste wedstrijd van dit 
seizoen. Verzamelen om 13.30 uur bij Dobey 
aan de Herengracht. We vissen van 14.00 tot 
16.00 uur . Meedoen ook hier weer gratis. Voor 
maden en voer wordt gezorgd. Prijsuitreiking 
om 16.00 uur bij Dobey voor. 
 
 
Zondag 13 oktober 2013 
 
Het weer wordt minder, tijd voor de snoek. 
Ook dit jaar gaan we naar de Naardervaart 
tussen Muiden en Muiderberg. We verzamelen 
om 09.00 uur bij de fietsenstalling voor het 
station. Ook hier hebben wij enige ouders nodig 
voor vervoer naar Muiden. Wij zorgen voor 
aasvisjes,materiaal etc. Eventueel ook voor een 
hengel. We vissen tot 12.00 uur. Meedoen kost 
niets. 
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Viscursus 2013 
 
Het wordt nu echt te koud om nog te vissen dus 
gaan we naar binnen. De jeugdcursus staat 
gepland voor  woensdagavond 9 en 16 oktober 
van 18.30 tot 20.30 uur  in de kantine van 
tuinvereniging Van Houten  aan de Basisweg 
(bij het zwembad) te Weesp. 
Wat gaan we hier zoal doen. Tuigjes maken  
visherkenning, vistechniek etc. Voor het 
lesmateriaal zorgen wij.    
Mocht het weer dan nog redelijk zijn, dan 
sluiten we deze cursus af met een 
praktijkgedeelte op zaterdag 19 oktober 2013 
met vissen. En wel in de vijver in Aetsveld. En 
ontvang je dan je diploma. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Waar kan ik me opgeven???? 
 
Voor het Karpergedeelte bij: 
 
Chris Trok  - 06-12241876 
Stefan Rekers – 06-31764419 
 
Rest van de activiteiten: 
 
Eric van Klaveren – zie onder 
 
 
 
 
 
 
 
 
WWW.STEKKIE.NL 
 
 
 
Speciaal voor jullie jeugdige vissers heeft 
Sportvisserij Nederland een schitterende 
site geopend. Hier vindt je alles over vissen, 
materiaal etc. Ga er eens op kijken 
 
 
 
 
 

  

http://www.stekkie.nl/

