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NIEUWSBRIEF VAN DE JEUGDAFDELING VAN DE ALGEMENE WEESPER HENGELAARS BOND 
 EDITIE 2015 

 

Beste jongens, meisjes, ouders en verzorgers. 
Wij hebben een zeer zachte winter gehad afgelopen maanden. 
Dat is goed voor de visstand, er zijn afgelopen maanden weinig vissen dood gegaan door de vorst. 
Wij hebben voor jullie weer een uitgebreide activiteitenkalender in 2015, waaraan jullie allemaal aan mee 
kunnen doen. De karpernacht gaat door in 2015, hierover later meer informatie.   
 
Welnu, wat staat ons te wachten in 2015 ?? 
 
Zaterdag 18 april 2015 - Jeugdvissen  
We starten dit seizoen weer met het vissen aan het Achterom in de kom van Weesp. 
We verzamelen vanaf 13.30 uur bij de viskar op de Slijkstraatbrug. Wij zorgen  voor maden en voer.  
Heb je zelf geen hengel ? Geen probleem, dan zorgen wij daarvoor. We vissen tot 16.00 uur. Meedoen kost 
uiteraard niets.  
Er zijn voldoende vrijwilligers van onze vereniging die deze dag komen helpen en tips geven hoe je het beste 
kunt vissen. Er is vorig jaar goed vis gevangen deze dag, zorg dat jij erbij bent ! 
De eerste visdag is een oefenwedstrijd om er weer helemaal in te komen. 
 
Zaterdag 16  mei 2015 - Ouder-kind koppelwedstrijd  
Vorig jaar zijn we voor het eerst gestart met deze 
activiteit, we hopen dit jaar weer op meer deelnemers. 
Dus ouders, verzorgers, buren, opa’s  en oma’s doe deze 
dag mee!!! Even lekker met je kind of kleinkind vissen en 
de aandacht voor elkaar. Alle combinaties met 
volwassene en kind zijn mogelijk als het maar een koppel 
is. 
Er wordt gevist met de vaste hengel. Eén hengel per 
persoon. Indien je zelf geen hengel hebt, kun je er één 
lenen van de vereniging. Wij zorgen voor voer en maden.  
De wedstrijd wordt gehouden in de Oudegracht in 
Weesp. We verzamelen om 13.30 uur op de 
Slijkstraatbrug en vissen van 14.00 uur tot 16.00 uur. Meedoen kost niets. Welke familie wordt nummer 1? 
 
Zaterdag 30 mei 2015 - Watersportdag 
Ook de AWHB doet daar aan mee. En wel met een echte wedstrijd in Smal Weesp naast de Zwaantjesbrug.  
We verzamelen om 9.30 uur bij de kraam van de AWHB bij de Zwaantjesbrug. We vissen van 10.00 uur tot 
12.00  uur.  
Wij zorgen voor aas en voer. Uiteraard is er voor iedereen een prijsje en een echte beker voor de winnaar. 
Dus jongens en meisjes schrijf je hiervoor in, deze dag is altijd heel gezellig aan de waterkant. Er is vorig jaar 
vol op vis gevangen.        
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Zaterdag 13 juni  2015 - Streetfishing  
Ook deze activiteit was vorig jaar nieuw bij de AWHB.  
Wat is streetfishing? Er wordt deze dag gevist met kunstaas: lepel, plug, 
spinner enz. Het woord zegt het al: wij vissen door heel Weesp heen. Om 
mee te doen moet je 12 jaar of ouder zijn, in bezit van een jeugdVISpas, 
een eigen werphengel bezitten en tevens eigen kunstaas.  
We verzamelen om 13.30 uur bij het fort aan de Ossenmarkt en vissen 
van 14.00 uur tot 16.00 uur. 
Er zijn leuke prijzen voor de grootste snoek, snoekbaars, en baars. Nader 
informatie volgt. Jongens en meisjes geef deze wedstrijd door aan je vrienden en vriendinnen, zodat deze 
wedstrijd een gezellig festijn wordt. De wedstrijd gaat alleen door met voldoende deelnemers. 
 
Vrijdag 14 en zaterdag 15 augustus 2015 - Karpernacht. 
Op 14 en 15 augustus 2015 is er een karpernacht. Wij vissen in Nijkerk op een afgesloten plas waar héél veel 
karper zit, overigens worden daar ook regelmatig steuren gevangen. Wij vissen daar samen met een anderen 
visvereniging.   
Deelnemers die in het bezit zijn van een eigen karperhengel en tent vragen wij die zelf mee te nemen, wij 
hebben hengels te leen maar deze zijn beperkt in aantal.  
Deze nacht is de plas volledig tot onze beschikking en er wordt niemand anders toegelaten, de plas is 
afgesloten door een hek, dus iedereen is veilig. Bij slecht weer kunnen wij uitwijken naar een clubgebouw die 
tevens aan de plas ligt. Er zijn ook toiletten aanwezig dus wildplassen hoeft niet. 
Inschrijfgeld is € 15,00 euro per persoon. Wat krijgt je daar voor: volledig verzorgd eten, drinken, ontbijt en 
tussendoor nog wat lekkers.  
Wij zijn wel op zoek naar ouders die als begeleider willen helpen, daar wordt geen inschrijfgeld voor 
gerekend. En ook ouders die willen rijden voor het brengen en halen van de kinderen.  
Op vrijdag 14 augustus start de dag om 10.00 uur en eindigt op zaterdag om 16.00 uur. 
Nadere informatie volgt voor de kinderen die inschrijven. Mocht je nog vragen hebben je kunt altijd contact 
met ons opnemen. En er is een prijs voor de grootste karper! 
Schrijf je op tijd in want vol is vol. 
 
Zaterdag 22 augustus 2015 -  Jeugd federatie visdag  
Wat houdt deze dag in: Er zijn deze dag veel workshops over het 
snoekvissen, vliegvissen, karpervissen en witvissen. De workshops 
worden geven door professionele vissers die jullie de fijne kneepjes van 
het vissen gaan leren. Deze dag wordt bezocht door veel 
visverenigingen. Zelf vissen kan natuurlijk ook. Voor drinken en eten 
wordt gezorgd. Nadere informatie volg hier over. Wel zoeken wij ouders 
die willen mee rijden van Weesp en weer terug. Meedoen kost niets.   
 
Zaterdag 29 augustus 2015 – Jeugdwedstrijd S&B 
Deze jeugdwedstrijd vindt plaats tijdens het Sluis en Bruggenfeest. 
Wisten jullie dat er vorig jaar meer dan 700 honderd vissen zijn gevangen!!!!! 
We 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 van door ?? 
Meedoen kost niets en iedereen heeft prijs. We vissen in de kom van Weesp. Op het Achterom of aan de 
Herengracht. Jullie kunnen de foto’s van vorig jaar terug zien op onze website  WWW.AWHB.NL  
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Zaterdag 19 september 2015 – Jeugdwedstrijd om de Dobey trofee.                                                               
Wie gaat er vandaag met de Dobey-trofee naar huis. Wij verzamelen om 13.30 uur bij Dobey (Herengracht) 
voor, aan de waterkant. De wedstrijd begint om 14.00 uur en we vissen tot 16.00 uur. Er is voor iedereen een 
prijsje te winnen en mee doen kost niets. Voor maden en voer zorgen wij. Heb je geen eigen hengel dan kan 
je er een van de AWHB lenen. Vorige jaren is met deze wedstrijd altijd veel vis gevangen. Ook zijn er deze dag 
vrijwilligers aanwezig van de AWHB die jullie de beste vistips kunnen geven (dit zijn echte wedstrijdvissers). 
Wij hopen op een grote opkomst net als vorig jaar!!! 
 
Zondag 11 oktober 2015 - Snoeken Naardervaart  
Wij verzamelen om 9.00 uur bij de fietsenstalling voor het station 
en vertrekken om 9.10 naar het viswater. Wij vissen van 10.00 uur 
tot 12.00 uur. Wij zoeken nog enkele ouders die ons willen 
ondersteunen met vervoer naar en van het viswater aan de 
Naardervaart. 
Heb je zelf geen hengel, dan kun je er een lenen van de AWHB. Wij 
zorgen voor aas, onderlijnen en snoekdobbers. Je kan en mag ook 
met je eigen werphengel vissen. 
Vorig jaar zijn er 4 snoeken gevangen en diverse verspeeld. 
 
Viscursus 2015 
Als het in het najaar te koud wordt om nog te vissen, gaan we naar binnen. De jeugdcursus staat gepland voor 
2 woensdagavonden namelijk 7 en 14 oktober van 18.30 tot 20.30 uur in de kantine van de 
tuindersvereniging 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 31 
oktober 2015 met vissen. Dit doen we in de vijver in Aetsveld. Dan worden ook de diploma’s uitgereikt. De 
cursus wordt geven door een gediplomeerde VISmeester. Deelname is gratis. Gaat alleen door met 
voldoende deelname. 
 
Aanmelden 
Opgeven voor de activiteiten kan via het e-mailadres onderaan deze brief.  
 
Met vriendelijke visgroet, 
 
Chris Trok  
(Jeugdafdeling A.W.H.B) 
 

V O L G  J E  O N S  A L  O P  A C E B O O K  O F  W I T T E R  ?  
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