Hengelsportvereniging „De Hering“ Schinveld

Aan: alle jeugdleden en hun ouders

Schinveld, maart 2018

Beste sportvrienden,
De jeugdcommissie van H.S.V. ”De Hering” wil alle jeugdvissers vanaf 8 tot en met 14 jaar en hun ouders van harte uitnodigen voor
het deelnemen aan de jeugdviscursus. Deze zal gehouden worden op 7 zondagochtenden 18 en 25 maart, 8, 15 en 29 april, 27 mei
en 3 juni, van 10.00 uur tot ca.12.30 uur. Het afsluitend examen zal plaatsvinden op zondag 3 juni van 10.00 tot 12.30 uur.
De cursus is bedoeld voor leden en voor niet-leden vaan de visvereniging. Indien je een vriendje of vriendinnetje wil meenemen
die (nog) geen lid is van de vereniging kan dat natuurlijk. Het doel van deze cursus is jeugdvissers op een leuke manier kennis te laten
maken met de hengelsport en de ouders te laten zien hoe zij hun zoon of dochter kunnen helpen en begeleiden bij hun mooie hobby,
het vissen.
De volgende onderdelen zullen uitgebreid aan bod komen gedurende de cursus.
- voorlichting aan de ouders over de hobby van hun kind
- aankoop en gebruik van goed, betaalbaar en bruikbaar hengelsportmateriaal
- visherkenning, anatomie, gedrag in de natuur en aandacht voor het leven in en rond het water, zoals planten en dieren
- de manier waarop vissen verantwoord behandeld dienen te worden
- het vangen en onthaken van vis op een goede en diervriendelijke manier
- samenstellen hengelmateriaal: vaste hengel optuigen / aftuigen
De cursus wordt afgesloten met een examen, waarna de deelnemer een fraai diploma krijgt als bewijs van deelname.
De cursus zal gegeven worden aan de visvijver van H.S.V. “De Hering” , Aan de Voeëgelsjtang 1 te Schinveld.
Er zal iedere zondagochtend gestart worden om 10.00 uur. Einde van een les om ca. 12.30 uur.
Diploma uitreiking op zondag om ca. 12.00 uur.
Deelname aan de cursus is geheel gratis. Ook jeugdvissers die al een keer hebben deelgenomen aan een eerdere cursus mogen
gerust een tweede keer meedoen.
Deelnemers moeten wel lid zijn of worden van de vereniging. Jeugdvissers tot 14 jaar betalen hiervoor slechts € 15,= per jaar.
Deelnemers aan de jeugdcursus zijn vrijgesteld van het betalen van inschrijfgeld voor het lidmaatschap van de vereniging. Voor een
versnapering zal gezorgd worden tijdens de cursus van H.S.V.de” Hering”.
Alle tijdens de cursus benodigd materiaal wordt door de vereniging gratis ter beschikking gesteld. Je hoeft dus zelf niets mee te
nemen. Ook ontvangen de deelnemers een gratis cursuspakket met allerlei leuke informatie over vissen.
Iedereen die aan de cursus wil meedoen willen wij verzoeken zich vooraf aan te melden, bij voorkeur via e-mail
(info@hsvdehering.nl) of door het invullen van onderstaand inschrijfstrookje (inleveren in bezoekerscentrum “BovenWater”).
Aanmelden uiterlijk op 18 maart voorafgaande aan de eerste les. Er kunnen maximaal 15 jeugdvissers aan de cursus deelnemen.
Tot ziens op de eerste les op zondag 15 maart 2018.
Ivo Baten, secretaris
tel. 06 - 46 10 15 41
info@hsvdehering.nl

Barry Raes, jeugdcommissie
06 – 51 62 50 05

Bezoekerscentrum Boven Water
045 - 564 05 05
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Voornaam + achternaam: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Adres + woonplaats: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Geboortedatum: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Telefoonnummer: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

