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Kantooradres: 
Oude Beekbergerweg 52 b 
7331 HP Apeldoorn 
Informatie: tog@upcmail.nl 

 
Gironummer:    1164121 
 
K.v.K nummer:  V 4101764 

 
Voorzitter: 
H. Middelink 
Midden Enkweg 22 
7314 JV Apeldoorn  
            055 3558092 
 
 
Penningmeester: 
H.J.B. van Lith 
Plantsoen Welgelegen 85 
7321 ZK  Apeldoorn 
055 8434039 
 
 
Secretaris: 
J. Riemsdijk 
Bouwmeestershoeve 42 
7326 RM Apeldoorn 
06 20956086 
riemsdijk@upcmail.nl 
 
 
Wedstrijdleider 
Koos Koers 
Seinbrugstraat 4 
7331 AG Apeldoorn 
055 5337783 
06 17425610 
 
 
Wie komt het bestuur van TOG 
versterken. 
 
voor informatie: 
tog@upcmail.nl  
of Jan Riemsdijk 
0620956086 

 
Jeugdcommissie: 
Theo Bonnink 
Koekampstede 51 
8171 JT Vaassen               0650915447 
j.bonnink@chello.nl 
 
 
Bestuurslid afdeling Wilp: 
A.W. Klein Swormink 
Molenstraat 40 
7391 AJ Twello                
0571 271801 
a.kleinswormink2@chello.nl 
 
Algemene zaken I: 
J. van Engeland 
Schotweg 3 
7311 DT Apeldoorn 
055 5215396 
j.engeland@chello.nl 
 
Algemene zaken II: 
E. Scholten 
Amstelstraat 2 
7333 LX Apeldoorn  
06 14569340 
emond_s@hotmail.com 
 
 
Redactie Vissersproat: 
J. Riemsdijk 
Bouwmeestershoeve 42 
7326 RM Apeldoorn         
06 20956086 
Kopij sturen naar:   
vissersproat@upcmail.nl  
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Pelgrim hengelsport verhuisd naar Apeldoorn 
 
Na 3.5 jaar met veel plezier de hengelsportwinkel in Klarenbeek te hebben gehad, 
zijn wij nu noodgedwongen te verhuizen.  
 
We gaan weg uit Klarenbeek en per 1 november 2014 zijn wij gevestigd aan de:  

CURACAO 1CURACAO 1CURACAO 1CURACAO 18, 8, 8, 8,     7332 BM 7332 BM 7332 BM 7332 BM AAAApeldoornpeldoornpeldoornpeldoorn    
Onder de naam: 

De Pelgrim 
Met een winkeloppervlakte van 
zo’n 250 vierkante meter wordt 
alles wat ruimer van opzet 
en een stuk overzichtelijker.  
Ons telefoonnummer blijft: 

 055-3011225. 

 
 
 
 
 

De bedoeling is half oktober te beginnen met de winkel te verplaatsen. 
Er wordt al volop gewerkt aan de inrichting van de nieuwe locatie. 
 
Voor actuele informatie bezoek de site: 

 http://www.pelgrimhengelsport.nl/ 
 
of facebook: 
 

Met vriendelijke groet, 
 

Jan en Lydia Veldhuizen 
 
De Pelgrim 
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Leden vergadering TOG-Apeldoorn 
 
14  november 2014 bij EAV aan de Landrostlaan, zaal open vanaf 19.30 uur. 
 
 
-01- Opening en mededelingen van de voorzitter 
 
-02- Notulen jaarvergadering 14 maart 2014  
 
-03- Contributie per 01-01-2015 
 
-04- Informatie contacten waterschap, gemeente, regio verenigingen. 
 
-05- Ingekomen stukken en mededelingen 
 
-06- Presentatie concept programma 2015. 
 

Pauze 
 
-08- Uitreiking prijzen over het jaar 2014  
Koningkruis: 1e W. Oldenmerger, 2e J.v. Rooyen, 3e H. Middelink 
 
Vaste stok: 1e W. Oldenmenger, 2e H.v. Lith,  3e W. Wegerif 
 
Vrije hengel: 1e W. Jacobs,      2e E. Joosten,  3e E. Scholten 
 
Senioren: 1e W. Groten,      2e W. Oldenmenger, 3e M. Verbeek 

 
Grootste vis vaste stok: Jochem van Rooyen  61 cm 
 
Hoogste dag gewicht: 
 
Vrije Hengel:  Jos van Rooyen   11.923 kg 
 
Senioren:  W. Groten     4.860 kg 
 
 
-08- Rondvraag. 
 
-09- Sluiting 
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Leden vergadering TOG-Apeldoorn 
 
14 maart 2014  bij EAV aan de Landrostlaan 
Afgemeld voor vanavond: Jos van Rooyen, Dirk Bovendorp, Gerrit Mosterd. 
Aanwezig complete bestuur, 9 personen 
Aantal leden: 27 
Helaas is de opkomst niet zo groot, we maken met de aanwezigen er een vruchtbare 
vergadering van. 
 
-01- Opening en mededelingen van de voorzitter 

Harry opent de vergadering om 20.05 uur en heet iedereen van harte welkom.  
Speciaal welkom de vertegenwoordiging van Wilp. 
Moment van stilte voor de ons ontvallenden. 
 

-02- Notulen ledenvergadering  22 november 2013  
Waarom vissen de senioren 4 uur, Vrije Hengel 5 uur, vaste stok 4 uur. Vaste stok 
vissers een laten overleggen om ook naar 5 uur vissen te gaan met de vissers in 
deze competitie. 
Er komt in het najaar een visserijkundig onderzoek, project van Jarno Velthuizen 
voor school. Alle materiaal zal geregeld worden door SVON. 

 
-03- Ingekomen stukken 

Afmeldingen van Jos van Rooyen, Dirk Bovendorp, Gerrit Mosterd 
 
-04- Jaarverslag Secretaris 

Voorgelezen, geen vragen of opmerkingen op deze. 
 
-05- Jaarverslag Penningmeester 

Overzicht gepresenteerd door Henry over 2013. Henry leest de motievatie en 
informatie voor over het verslag.  Uitleg over boekingen van extra kosten. 
Afrdracht DHV met minder viswater het komende jaar. Een aantal wateren 
vervalt, nu, op langere termijn nog geen definitief inzicht. Moeten wij bij minder 
mogelijkheden om in hun wateren te vissen wel het volle pond gaan betalen. Gaan 
hierover als bestuur in conclaaf met DHV. 

 
-06- Verslag van de kascommissie 

 In kantoor op een avond bij elkaar gezeten met de penningmeester, Hans 
Schaufeli voor de laatste keer. Monique Kars en Lennard Franssen (nog twee jaar) 
Alles akkoord bevonden  
Van de accountant Peijnenburg een goede beoordeling en net werk. 
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-07- Bestuurssamenstelling en verkiezingen 

Voorzitter  Harry Middelink  t/m 03-2016 
Penningmeester  Henry van Lith  t/m 03-2015 
Secretaris  Jan Riemsdijk  t/m 03-2017  herkozen 
Wedstreidleider  Koos Koers  t/m 03-2015  
Jeugd vertegenwoordiger Theo Bonnink  t/m 03-2016 
Wilp vertegenwoordiger Tonnie Klein Swormink t/m 03-2016 
Algemene zaken I  Jan van Engeland  t/m 03-2015 
Algemene zaken II  Emond Scholten  t/m 03-2017  herkozen 
Algemene zaken III Vacature   
 
Afscheid van Jo van de Put 

Jo van de Put wordt benoemd als erelid van de hengelaarsvereniging TOG. Hij krijgt een 
gouden speld, vis, opgespeld, bord met erelid en een bloemetje voor Annie. 
We willen Jo danken voor alle werk, tijd en organisatie die hij gedaan heeft voor TOG. 

 
-08- Rondvraag: 
 
Gerrit Karrebelt In de Bollen en Wagenkolk mag niet gevist worden op het 

zwemgedeelte, zandvlakte in grote kolk.  
Dit is gebied van de kerk Wilp om dit als zwemgedeelte voor de Wilpse 
inwoners. 
Hier is het verboden om te vissen. Op de site weergeven en de KCA 
hiervan duidelijk op de hoogte stellen. 
Nachtvissen verboden in de bebouwde kom, ook in de Kolken 

Jannes Kars Moet nog nieuw lid gekozen worden voor de kascontrole  
  Martin krouweel meld zich aan voor 3 jaar in de kascommissie. 
Jan Veldhuizen Wedstrijdreglement aanpassen. Vrije hengel is van 12 naar 10 

wedstrijden gegaan. Moet in de reglementen aangepast worden. Barbeel 
reglementen toevoegen aan het wedstijd reglement van TOG. 

Lennard Fransen Martin Krouweel heeft de 2e plek gehaald van de top competitie, hij 
vindt dit wel een applausje waard vanuit de vergadering. 

 Lennard is komend jaar weer als lid toegevoegd aan het nationale team 
voor de WK 

 
Jan van Engeland  Op 12 april 2014 is er weer de grote schoonmaak actie. Kanaal bij de 

Oosterlaan. Mensen die willen helpen, hopelijk velen opgeven bij de 
jeugdcommissie. 

 
Hary sluit de vergadering om 21.28 uur. 
 
Nu worden de ballen uit de doos gehaald om de bingo te gaan draaien. 
 
De najaarsvergadering 2014 vindt plaats op vrijdag 14 november 2014 aan de Landrostlaan,  
kantine EAV.Aanvang 20.00 uur, zaal open 19.30 uur. 
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Van de redactie 
 
Beste TOG leden, 
 
Seizoen 2014 zit er weer bijna op, zo hier en daar nog een  
wedstrijd, de feestavond van de jeugd, 17 oktober 2014. 
 
De wedstrijdcommissie heeft zich het afgelopen jaar weer volledig 
ingezet om alle competitie en losse wedstrijden uit te voeren. Hier en daar wat 
gemopper van vissers over het uitzetten, waterkeuze, opkomsten. Maar uiteindelijk 
zijn alle wedstrijden weer gevist en worden op vrijdag 14 november 2014 op de 
najaarsvergadering de prijzen uitgereikt en gekeken naar de competities en 
wedstrijden voor 2015 zover bekend voorgelegd. 
Dank aan de wedstrijd commissie voor hun tomeloze inzet en geduld voor het 
organiseren en mogelijk maken van alle wedstrijden. 
De wedstrijdcommissie is alweer volop bezig om voor het seizoen 2015 weer een 
compleet wedstrijdschema met de wateren en vergunningen aan te vragen om de 
competitie en de wedstrijden weer mogelijk te maken. 
 
Ook de jeugdcommissie heeft  het afgelopen jaar van alles georganiseerd. Twee 
maal een viscursus, in maart en september, met rond de 24 vissers per cursus. De 
jeugdcompetitie acht wedstrijden-, roof-vissen, in de vijvers en het kanaal in 
Apeldoorn. Het viskamp, panlatwedstrijd en een aantal jeugd commissie leden die 
geholpen hebben bij school projecten en vissen met gehandicapten.  
Hartelijk dank voor jullie  inzet.. 
                            Jan R. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zonsondergang tijden het jeugdkamp in Zwartsluis 



   H.S.V. Tot Ons Genoegen – Apeldoorn   8 

 

Het  seizoen 2014, 
 
Beste hengelaars, 
 
Afgelopen jaar hebben we met het bestuur nogal wat zaken onder handen genomen. 
Zo hebben een aantal bestuursleden zich ingezet samen met de THOR en politie om 
problemen op te lossen rond vijvers binnen Apeldoorn. Bij een aantal vijvers hebben 
zich afgelopen seizoen, en nu nog steeds, zaken gespeeld, die de aanwonenden niet 
zo prettig vinden. Zo blijft er rechts en links nogal eens wat rommel liggen rond de 
vijvers en aan het kanaal. Staan er vissers wild te plassen waar de bewoners direct 
tegenaan kijken en dus hun jonge kinderen ook. Nachtvissers in de vijvers, ondanks 
dat het bekend is dat er binnen de bebouwde kom geen nachtvissen is toegestaan. 
Een aantal controleurs van TOG zijn laat in de avond na klachten langs gegaan en 
hebben de vissers hierop aangesproken. Over het algemeen pakten de vissers hun 
spullen in en gingen weg. 
Met een aantal bestuursleden hebben we gesprekken gevoerd met aanwonenden, 
THOR, politie, gemeente en waterschap. Met een aantal partijen gaan we twee keer 
per jaar om de tafel zitten om de knelpunten met elkaar door te spreken en kijken of 
we een oplossing kunnen vinden. 
Met het waterschap zijn we in gesprek over het onderhoud van de vijvers. Het 
waterschap hanteert het volgende; als de vijvers het afvalwater goed laat 
doorstromen zal er geen actie ondernomen worden. Er is geen prioriteit om de 
vijvers open te houden voor vissers. Om het jaar wordt er een andere vijver 
onderhanden genomen waar het Waterschap het noodzakelijk vindt. 
De vijver in het Zuiderpark heeft afgelopen zomer een aardige klap te verwerken 
gekregen. Door de warmte en de hevige regenval is daar ongeveer 800 kilo vis dood  
gegaan door zuurstofgebrek, het waterschap heeft de dode vissen opgeruimd. 
Ondanks dat de aannemer op advies van het waterschap meteen luchtpompen heeft 
geplaatst.  
Als bestuur zijn we in overleg met de aannemer, het waterschap en de gemeente of er 
ergens financiele middelen vrij te maken zijn om  vis in het Zuiderpark uit te zetten. 
Nu er weinig gevangen wordt in het Zuiderpark wijken vissers uit naar andere 
vijvers in de buurt, waardoor de druk op deze vijvers groot wordt. Slecht voor de 
vissers en niet prettig voor de aanwonenden. 
Om de vijver weer aantrekkelijk te maken voor alle vissers en buurtbewoners zijn we 
als TOG naar € 3.500,- a € 4.000,- aan het zoeken om er weer een goed visbaar water 
van te maken. 
Op 14 november 2014, is er weer de najaarsvergadering. Deze vind plaats bij EAV 
aan de Landrostlaan. Aanvang 20.00 uur, zaal open vanaf 19.30 uur. 
Hopelijk tot ziens op de najaarsvergadering, 

           Bestuur TOG 
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Jeugdcommissie  

Apeldoornse  
Hengelaarsvereniging 

 
 

Verslag jeugdcursus  najaar 2014 
 
 
In de maand september 2014 heeft er weer een viscursus plaatsgevonden, 
Dit keer hadden 23  kinderen zich opgegeven om deze cursus te volgen. 
Op de eerste avond hebben de kinderen de DVD bekeken “vissen Mijn Sport” 
En werd er flink geoefend met het aanzetten van het haakje. 
 
Op de tweede avond werd er wederom geoefend met het aanzetten van het haakje 
en werd er een wedstrijd tuigje gemaakt voor de examen morgen, Ook werd er 
geoefend met het onthaken van een gevangen vis door middel van rubberen visjes 
en hakenstekers van kunstof of metaal.  
De derde avond stond in het teken van vis herkenning, door middel van grote 
viskaarten, ook werd er een lokvoertje gemaakt en de begeleiding heeft laten zien 
wat hier voor nodig was en hoe het voer moest worden aangemaakt, dit mochten de 
cursisten zelf ook proberen, ook werden er verschillende voer soorten getoond en 
kon men ruiken aan de diverse geurtjes en toevoegingen die op de markt te 
verkrijgen zijn, dit ging van de reuk van aardbeien tot pure lever extract. en het 
schriftelijk examen 
 
Tijdens dit examen bleek dat de cursisten de lesstof goed hadden geleerd, De 
examen avond  stond in het teken van het optuigen van de hengel , het uitloden van 
het vistuigje met behulp van een peilloodje en het vangen van vis.  Als locatie 
hadden wij gekozen voor de vijver het Bolletje aan de Eglantier  De cursus is 
geweldig goed verlopen we hadden een zeer rustige groep kinderen , Tijdens de 
cursus hebben wij bezoek gehad van 2 leden van de hengelaarsvereniging Voorst 
Zij wilden in de Gemeente Voorst ook een viscursus voor de jeugd gaan opzetten 
en zij namen een kijkje in onze keuken, afgesproken is dat wij deze mensen zullen 
gaan ondersteunen bij hun werkzaamheden.           

 

Jan van Engeland.  
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Jeugdcommissie  

Apeldoornse  
Hengelaarsvereniging 

 
 

Team van de Velde  de winnaars van de  
T.O.G familiewedstrijd 2014. 
 
Op 31 mei 2014, tijdens de nationale hengel dag heeft de jeugdcommissie van 
T.O.G. voor de vierde  maal een Familieviswedstrijd georganiseerd. Deze werd 
gevist in de vijver bij het bolletje bij de Eglantier. 
Maar liefs 9  teams, met meer dan 45 deelnemers waren aanwezig voor deze 
wedstrijd, onder de deelnemers waren, opa’s , oma’s, vaders, moeders, ooms, 
tantes, broertjes en zusjes. 
    
Het weer was geweldig, en de vangsten vielen helaas wat tegen  
 
Uitslag, 
 

1. Team    van de Velde  1480  gram 
 

2. Team   Borst   1080  gram  
3. Team   van de Kamp    920  gram 
4. Team    Kamstra     700  gram 
5. Team   Kars     630  gram 
6. Team   Jacobs     620  gram 
7. Team    Mulder     600  gram 
8. Team   van Dalfsen    580  gram 
9. Team   Daily     580  gram 

 
 
 
 
Voor foto’s van onze familiedag kijk op onze jeugdpagina.   
 
 
 
 
         Jan van Engeland.   
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                        Jeugdcommissie Apeldoornse Hengelaarsvereniging 
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Jeugdcommissie  

Apeldoornse  
Hengelaarsvereniging 

 
 

Leden van de jeugdcommissie T.O.G. assisteren vissers met een beperking.  
 
Op diverse dagen  in 2014 hebben van uit HSV. T.O.G., Wim Pelgrim, Willem van 
der Velde, Arno Nuyen  en Jan van Engeland  geassisteerd bij het verzorgen van 
een vismiddag voor vissers met een beperking, deze middag werd gehouden op het 
terrein van de Lathmer in Wilp.      
          
 

 
Leden van de jeugdcommissie T.O.G. assisteren bij  
een vis les voor leerlingen van de Heuvellaanschool. 
 
In de maand juni  2014 hebben vanuit HSV. T.O.G, Jarno Veldhuis, Willem van 
der Velde, Arno Nuyen, Wim Krijt en Jan van Engeland geassisteerd bij een visles 
voor 2 keer een complete klas van 24 leerlingen van de Heuvellaanschool, de 
kinderen hebben in de ochtend  vis les gekregen en in de middag  konden ze het 
geleerde in praktijk brengen, er werd gevist in de vijver bij het bolletje en bijna alle 
kinderen hebben vis gevangen de kinderen hebben genoten van een geweldige dag.  
 
 
 
Leden van de jeugdcommissie T.O.G. assisteren bij  
stichting Vis maar Mee met een viswedstrijd voor  gehandicapten  
 
Op zaterdag 28 juni en op 13 september  2014 hebben vanuit HSV T.O.G. Wim 
Pelgrim, Wim Krijt, Willem van der Velde , Jan van Engeland en Arno Nuyen  
geassisteerd bij het vissen voor gehandicapten georganiseerd door Stichting Vis 
maar Mee er werd gevist op 28 juni in het stadspark in Deventer en op 13 
september in het water op de Voorste klei in Voorst  
 
      
 
         
       Jan van Engeland
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Jeugdcommissie  

Apeldoornse  
Hengelaarsvereniging 

 
 

Vissen vóór het (leef)net 
 
In het weekeinde van 29, 30 en 31 augustus, is de 
visvereniging: ‘ Tot Ons Genoegen”, aan de oever 
van de Piepertkolk, in Zwartsluis neergestreken.  
En een genoegen was het. 24 kinderen en zo’n 13 
begeleiders maakte er het beste van.  
Tussen de jachtjes op een steiger of tussen het riet 
werd jacht gemaakt op de onbekende vis. Hun 
tijdelijk onderkomen was het nabij gelegen 
scouting gebouw, waar de kinderen hebben 
geslapen. Nou ja geslapen…voor een deel van de 
nacht. Maar dat hoort erbij. Met groot 
enthousiasme trokken de kinderen ten strijde om zoveel mogelijk vis of beter 
gezegd zoveel mogelijk viskilo’s aan  de haak te slaan om als overwinnaar uit de 
bus te komen.  
Het weer zat mee met af en toe een bui. Maar dat mag de pret niet drukken. Daar 
trekt een echte visser zich niets van aan. Mijn vrouw en ik hadden ons kleinkind 
afgeleverd om hem deze viservaring mee te geven. Hij genoot zichtbaar, hoewel hij 
met zijn vangst van 2 visser niet tot de topscoorders behoorde. Toch had hij  deze 
viservaring niet willen missen.   
Het was leuk om het enthousiasme van de kinderen en de vrijwillige visdeskundige 
begeleiders te zien. Hulde voor hun betrokkenheid en inspanning om het 
visweekeinde te laten slagen. Ook voor de inwendige mens is gezorgd. Dozen vol 
met etenswaren worden aangesleept en leeggegeten. De barbecue van 
zaterdagavond viel in de smaak. Nauwelijks hadden de kinderen het eten binnen of 
ze verdwenen weer naar de waterkant. Kinderen hielpen elkaar om met een 
hakensteker de vis te bevrijden. Ze deelden aas met elkaar.  
Of ze hielpen elkaar om aas aan de haak te rijgen. Leuk is het om in een goede 
sfeer met elkaar in gesprek te zijn. De entourage van water en natuur werkt 
ontspannend op de deelnemers en draagt bij aan een positieve ervaring van het vis 
kamp,  dat voor herhaling vatbaar is .  
 

Frits en Karelien Hollander,  
opa en oma van Celvin Vermeulen. 
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Jeugdcommissie  

Apeldoornse  
Hengelaarsvereniging 

 
 

Verslag van ons Vis kamp in Zwartsluis 
 
Op 29, 30, 31 augustus zijn wij met 23 kinderen en 15 begeleiders op Vis kamp geweest. 
Wij vertrokken op vrijdagmiddag 29 augustus rond 12.00 uur vanaf een parkeerplaats op 
Apeldoorn Noord in colonne naar Zwartsluis, waar dit spektakel plaats vond. 
 
Hier betrokken wij het clubhuis van de water scouting. Na aankomst werden de slaapkamers 
ingedeeld, de omgeving verkend en gezocht naar het viswater. Het viswater bevond zich op 
loopafstand van ons onderkomen. Na het eten van een broodje knakworst werden er diverse 
spelletjes gespeeld en werden de hengels gereed gemaakt om te trainen voor de wedstrijden 
om het vis kamp kampioenschap. 
 
Na een stevige Chinese maaltijd werd omstreeks 19.00 uur de eerste wedstrijd gevist. Nadat 
de uitslag bekend werd gemaakt van de eerste wedstrijd bleek dat Merlin Dailey aan de 
leiding ging met 3270 gram, gevolgd door Jeremy van de Velde met 2972 gram en Leslie 
van de Velde met 1776 gram. Er werd door de rest ook volop vis gevangen. 
Na een paar balspelletjes en nog even napraten werden de slaapplaatsen opgezocht en het 
bleef nog lang onrustig de eerste nacht. Om 06.00 uur waren de eerste deelnemers al weer 
present. Na het wassen en ontbijt werden de hengels weer ter hand genomen en werd er de 
tweede wedstrijd voor het kamp kampioenschap gevist vandaag was Jeremy van de Velde 
de sterkste met 6893 gram gevolgd door Cyno Hopic met 4257 gram en Rowin Havekes met 
1641 gram.   
 
Voor de zaterdag middag hadden wij Hans Krouwel en zijn maatje Jeroen uitgenodigd, zij 
zijn bekend in heel Nederland als echte roofviscracks, zij hebben onze jeugd geleerd hoe ze 
een blinker konden maken, de ene blinker was nog mooier dan de andere na het blinkers 
maken werd er met de gemaakte blinkers op roofvis gevist.  
Om 17.30 uur klonk het eindsignaal, inmiddels waren er enkele bestuursleden van TOG 
gearriveerd om met ons van de barbecue te genieten. Om 18.00 uur werd de barbecue 
ontstoken, deze was gesponsord door de familie van der Velde, na de barbecue mocht er nog 
vrij gevist worden. Na het drinken en het nuttigen van snacks en nog wat nababbelen werden 
de slaapplaatsen opgezocht.  
 
Het viel de leiding op dat het na een half uur wel bijzonder rustig was geworden. Bij 
controle lag iedereen in volle slaap.  
Met uitzondering van de dames afdeling die konden niet ophouden met lachen welke 
moppen daar verteld werden is ons niet bekend maar dat ze leuk waren bleek wel uit de 
reactie van de dames. 
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Vier cracks hadden besloten om tijdens het viskamp te gaan slapen in de tent die buiten was 
opgesteld het waren Patrick, Willem ,Theo en Jan de eerste nacht Hebben zij heerlijk 
geslapen, maar in de nacht van zaterdag op zondag brak rond 02.40 uur een hevig noodweer 
los en liep de tent onder water, Willem heeft deze nacht zijn zwemdiploma gehaald Patrick 
heeft zijn slaapzak diep over zijn oren getrokken en heeft weinig meegekregen van het 
noodweer Jan en Theo hebben de spullen  die lagen opgeslagen in de tent in veiligheid 
gebracht we hebben het er alle vier goed afgebracht, alleen vonden wij het vervelend dat er 
niemand was die medelijden met ons heeft gehad er is alleen maar gelachen.     
De zondag was de dag om weer huiswaarts te keren. Om 08.00 uur werden onze deelnemers 
gewekt. Na het wassen, scheren, opmaken en de haren stijven, werd de lunch genuttigd. Na 
de lunch werden de slaapzalen uitgeruimd, schoongemaakt en de tassen gepakt met 
uitzondering van de visspullen.  
Om 10.00 uur vond de laatste wedstrijd voor het kamp kampioenschap plaats deze wedstrijd 
werd gewonnen door Thijs Jacobs met 3679 gram gevold door Merlin Dailey met 1413 
gram en door Jordy Jansen met 1407 gram. 
Na dat de wedstrijd leiding de scores hadden opgeteld bleek dat er door de deelnemers ruim 
62 kilo vis was gevangen. 
De kampioen Viskamp 2014 is geworden Jeremy van de Velde met 10393 gram, 
Tweede werd Merlin Dailey 5914 gram en derde werd Cino Hopic met 5057 gram. 
De bekers werden uitgereikt door de wedstrijdcommissie en voor de winnaar werd het 
Wilhelmus gespeeld en door een ieder mee gezongen.  
Na de prijsuitreiking werd er gezamenlijk frites en een snack gegeten en nog even nagepraat 
over het geweldige viskamp     
Om 15.00 uur vertrokken wij voor de terugreis. Omstreeks 16.00 uur waren wij weer terug 
op de carpoolplaats waar de ouders smachtend stonden te wachten om de spannende 
verhalen van hun kinderen aan te horen.  
Het is een spetterend kamp geworden met geweldig weer.  
Wij als organisatie willen namens de kinderen Patrick, Willem, Wim, Karl, Maikel, Willem, 
Ramona, Ilonka, Paulien, Mart, Melissa, Gerda, John, Emond, Hans , Jeroen ,Jarno, en  
Dennis bedanken voor het begeleiden van onze kinderen tijdens het kamp  Jan en lydia van 
hengelsport de Pelgrim, willen wij bedanken voor het sponseren van het voer en de maden , 
Chris van hengelsport Apeldoorn bedankt voor het sponseren van het kunstaas voor het 
roofvissen  Ook gaat onze dank uit naar de chauffeurs voor het vervoer, en de vele overige 
sponsoren o.a. Dirk van de Broek, het postagentschap Nolenplein voor het sponseren van de 
Bidons en de gene die ik vergeten ben. Zonder jullie hulp was dit kamp niet mogelijk 
geweest. Ook willen wij als organisatie de jeugd bedanken voor hun voorbeeldige gedrag 
tijdens ons kamp. Dit kamp zal als het aan de organisatie ligt zeker niet het laatste kamp zijn 
dat wij voor jullie hebben georganiseerd. Wij hebben een geweldige driedaagse gehad en 
volop genoten.  
 
Kijk voor de Vis kamp foto’s op onze foto site.                                       Jan van Engeland 
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6e Apeldoorns Kampioenschap Panlatvissen 
 
Op 25 juli 2014 vond voor de 6e maal het Apeldoorns kampioenschap panlatvissen 
plaats, er werd wederom gevist op de kade nabij de Deventerstraat, er waren dit 
jaar zelfs vissers van buiten Apeldoorn die dit spektakel wilde meemaken. 
Jammer genoeg lieten vele wedstrijdvissers van TOG verstek gaan, maar zij 
hebben volgend jaar een kans zich te revancheren  . 
Vissen met panlatten. Het lijkt absurd, maar voor de jeugdafdeling van 
Hengelsportvereniging Tot Ons Genoegen (T.O.G) uit Apeldoorn is niets te gek. 
Hoewel er in eerste instantie wat lacherig over werd gedaan, begint het steeds 
serieuzere vormen aan te nemen. En met succes gezien het aantal deelnemers van 
36 vissers dit jaar.  
 
Apeldoorns Kampioen Panlatvissen 2014  bij de senioren  werd: 
  
1e Rowin Havekes    1800 gram 
2e Patrick Bomhof      980 gram 
3e Arno Nuyen  .     910 gram 
 
 
Apeldoorns Kampioen Panlatvissen 2014  bij de jeugd werd: 
 
1e Werner Havekes.     720 gram 
2e Thomas Langebach.      380 gram 
 
. 
De organisatie  hoopt in 2015 op nog meer deelnemers bij het panlatvissen. 
 
 
 
         
       Jan van Engeland. 
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OOppggaavvee  nniieeuuwwee  lleeddeenn  bbii jj ::   

Hengelsport Apeldoorn  
Snijdersplaats 12,  
7328 VJ Apeldoorn 
 

De dierenwinkel Petz & Zoo 
Eglantier 179a 
7329 DE Apeldoorn 
 

Nico’s Dierenspeciaalzaak 
Schubertlaan 22 
7333 CV Apeldoorn 
 

Hengelsportzaak De Pelgrim  
Curacao 18 
7332 BM Apeldoorn 
 

Faunaland Twello 
Marktplein 30 
7321 DZ Twello 
 
  
  Ledenadministratie : 
   Gerrit Schipper 
   Kanaalstraat 27 g 
   7311 ML Apeldoorn 
   055 5215298 
   06 42140498 
   g.schipper51@upcmail.nl 

KKoosstteenn  ll iiddmmaaaattsscchhaapp  22001144::   
Jeugdleden  

Jeugdvergunning € 5,50 

- vissen met één hengel 
- beperkte aassoorten 
- verenigingswater 
- wateren federatie Oost Nederland 
- deelname aan wedstrijden TOG 

JeugdVISpas € 10,00 

- vissen met twee hengels 
- vissen op roofvis 
- landelijke lijst van viswateren 
- federatieve en landelijke wedstrijden 
- deelname aan wedstrijden TOG 

Damesleden € 27,00 

Dit is incl. landelijke en federatieve afdracht. 

Seniorleden € 34,00 

Dit is incl. landelijke en federatieve afdracht. 
Indien men lid is van meerdere verenigingen 
gelden andere bedragen. 

LET OP:  

Bij opgave bij een hengelsportzaak of de VVV geldt 
voor senior leden een toeslag van € 5,00 
administratiekosten en voor dames leden een toeslag 
van € 2,50. 

Men ontvangt een tijdelijke vergunning  

(1 maand geldig) en een aanvraagformulier voor de 
VISpas, welke aangevraagd moet worden bij 
Sportvisserij Nederland. 

 
 
 
 

Wilt U bij elektronisch betalen Uw volledige naam en adres 
En / of geboortedatum en / of betalingskenmerk vermelden? 

Dit bespaart de ledenadministratie veel werk. 
                                                         De ledenadministratie 
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Sportvissers, 
 

BESCHERM HET MILIEU – BEGIN BIJ UZELF !  
 
Neem de rommel mee van vijf meter of meer aan elke kant van  
uw visstek en stop die thuis in de vuilnisbak. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Een loffelijk initiatief van de Apeldoornse Hengelaarsvereniging “Tot Ons 
Genoegen” 
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