
                

 

 

 

Schinveld, 22 augustus 2019 

Aan: alle jeugdvissers en hun ouders. 

Na het succes van vorig jaar organiseert de jeugdcommissie van HSV de Hering voor alle jeugdige leden t/m 17 
jaar op zaterdag 21 september 2019: 

Vissen op een ander water : 

Hsv De springende Beekforel - Wijlre 
Hengelkeuze vrij: er kan gevist worden met de vaste stok of de (method-)feeder.  

Er kan aan de vijver in Wijlre vooral gevist worden  op sterke karpertjes en brasems  

Programma: 

- 8.00u Verzamelen bij clubgebouw HSV de Hering in Schinveld en gezamenlijk vertrek naar Wijlre 
- 8.45u Aankomst Wijlre 
- 9.00u tot ca. 13.00 uur vissen  
- 13.30u  Opgeruimd weer richting Schinveld 

Spelregels: 

- De benodigde vergunning en het aas / voer wordt verzorgd door de jeugdcommissie. 
- Zowel voor de jeugdleden als hun begeleiders is gezorgd voor eten en drinken. 
- Weerhaakloze haken zijn verplicht (Niet groter dan haak 14) 
- Onthaakmat en schepnet verplicht (geen leefnet gebruiken) 

Materiaal: 

- Eigen materiaal (o.a. stoel, hengel, onthaakmat, feeder, eventueel paraplu en beschermende  kleding 
tegen regen en kou) Heb je geen geschikte hengel of haken/onderlijnen of twijfel je over de sterkte, laat 
het ons weten. Kun je geschikt  materiaal van ons lenen. 

- Tuigjes vaste stok : bovenlijn 16/100 of 18/100 max., lengte 2-3 meter, dobbertjes max. 0.5gram 

Vervoer: 

- Geschiedt op basis van eigen vervoer door vader, moeder e/o begeleider. Heb je geen vervoer, dan kan 
met een van de begeleiders meegereden worden. Rij je rechtstreeks naar Wijlre, laat het ons weten. 

Tot slot: 

- Opgeven kan via onderstaande mail-adressen en telefoonnummers tot donderdagavond 19 september. 
Ook voor vragen over benodigd materiaal. 

- Voor de ouders/begeleiders bestaat de mogelijkheid om zelf te vissen, vergunning en aas/voer is voor 
eigen rekening, dagvergunningen zijn ter plaatse verkrijgbaar. 

- Adres visvijver Wijlre : In de Beemden 3, 6321AC Wijlre 043-4503109 (Achter de brouwerij). 
- We zijn te gast, en zo gedragen we dan ons ook. We laten onze visplekken dan ook netjes achter. 

Ivo Baten, secretaris   Barry Raes, jeugdcommissie   
tel. 06 - 46 10 15 41        
info@hsvdehering.nl   barry@raes-systems.nl 


