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

 
Gironummer:    NL86 INGB 0001164121 
 
K.v.K nummer:  V 4101764 

 
Voorzitter: 
Harry Middelink 
Midden Enkweg 22 
7314 JV Apeldoorn  
055 3558092 
 
 
Penningmeester: 
H.J.B. Henry van Lith 
Gijsbrechtgaarde 233 
7329 CD Apeldoorn 
055 5422252 
 
 
Secretaris: 
Jan Riemsdijk 
Bouwmeestershoeve 42 
7326 RM Apeldoorn 
06 20956086 
riemsdijk@upcmail.nl 
 
 
Jeugdcommissie: 
Theo Bonnink 
Koekampstede 51 
8171 JT Vaassen               
 06 11306097 
j.bonnink@chello.nl 
 
 
Algemen Zaken: 
Jan van Engeland 
Schotweg 3 
7311 DT Apeldoorn                
055 5215396 
j.engeland@chello.nl 
 

 
Wedstrijd commissie: 
Emond Scholten 
Amstellaan 2 
7333 LX Apeldoorn 
06 14569340 
Emond_s@hotmail.com 
 
 
Bestuurslid afdeling Wilp: 
A.W. Tonnie Klein Swormink 
Molenstraat 40 
7391 AJ Twello                
0571 271801 
a.kleinswormink2@chello.nl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Redactie Vissersproat: 
J. Riemsdijk 
Bouwmeestershoeve 42 
7326 RM Apeldoorn        06 20956086 
 
Kopij sturen naar Redactie 
Vissersproat. 
Mail:   vissersproat@upcmail.nl 
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Willem Oldenmenger 
Alsnog gehuldigd over 2014 
 
Door een datum fout in de  
vissersproat van afgelopen 
jaar is Willem de vergadering van 
november mis gelopen. 
Willem die altijd op de 
vergaderingen aanwezig is 
heeft telefonisch een speciale 
uitnodiging gekregen om op 
vrijdag 13 maart 2015 aanwezig 
te zijn. En zoals altijd, was 
Willem er ook. 
 
Willem heeft uit hande van 
Emond de prijzen mogen 
ontvangen sie hij in 2014 bij 
elkaar gevist heeft. 
Hieronder ook het koningskruis. 
Speciaal op de ledenvergadering is Willem in het zonnetje gezet voor zijn goede 
prestaties over het gehele competitie jaar 2014. 
 
Ook voor 2015 wensen we Willen, en natuurlijk ook alle andere vissers weer goede 
vangsten tijden de wedstrijden. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Emond Scholten als 
vertegenwoordiger van de 
wedstrijdcommissie in het 
TOG bestuur overhandigd 
Willem Oldenmenger de 
prijzen die hij bij elkaar 
gevist heeft in 2014 
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Jaarvergadering TOG 
13 maart 2015 bij EAV aan de Landrostlaan 
 
Afgemeld: Gerrit Schipper, Geert Huisman, Gerrit Karrebelt, Willem Wegerif. 
Aanwezig: Complete bestuur, 23 leden 
 
-01- Opening en mededelingen van de voorzitter 
Harry heet iedereen van harte welkom op de jaarvergadering van 
hengelaarsvereniging TOG 
Minuut stilte gevraagd voor de ons ontvallen vissers. 
Harry is met Jan van Engeland naar een info avond geweest voor het bevaarbaar 
maken van het kanaal. Van Kampen tot Wapenveld is hier een begin mee gemaakt. 
Er zijn in het totale traject 25 bruggen die aangepakt moeten worden, een aantal 
bootliften bij vaste wegen moeten gebouwd worden de sluisen op het traject 
moeten opgeknapt en gemoderniseert worden. Inschatting is dat er op zijn korst 
over 25 a 30 jaar de mogelijkheid is om er weer te varen. 
 
-02- Notulen ledenvergadering 15 november 2014 
Geen vragen opmerkingen. Notulen door de vergadering akkoord bevonden. 
 
-03- Ingekomen stukken 
Brief van het accountant bureau, deze zal behandeld worden bij de financien. 
 
-04- Jaarverslag secretaris. 
Door de vergadering akkoord bevonden. 
 
-07- Van de penningmeester 
Henry legt uit hoe het financieel verslag is opgebouwd. Over 2014 in de plus 
uitgekomen, ondanks het onderhoud van wateren en het uitzetten van vis. 
De penningmeester geeft aan dat er voor volgend jaar geen noodzaak is om de 
contributie te verhogen. Vanuit de vergadering geen vragen. 
 
-06- Verslag van de kas commissie 
De kascommissie, Lennard Fransen (ziek), Martijn Krouweel en Moniek Kars. 
Zij hebben het financieel van TOG gecontroleerd en goed bevonden. Hiermee is er 
decharge verleent voor Henry over de financiele zaken over 2014. Waarvoor dank. 
Lennard Fransen is aftredend. 
Monie Kars en Martin Krouweel blijven en Erik Hendriks komt de kascommissie 
de komende 3 jaar versterken. 
De brief van de accountant voorgelezen aan de vergadering. Uitstekende 
administratie van het financiele gebeuren van TOG bijgehouden door de 
penningmeester. 
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-05- Van de wedstrijdcommissie 
Emond en Jannes overhandigen de prijs die afgelopen november niet uitgeruikt is 
van het Koningskruis, vaste stok en senioren aan Willem Oldenmenger. 

 
-09-  Bestuurssamenstelling 2015: 
  
Voorzitter:  Harry Middelink  t/m 2016 
Penningmeester:  Henry van Lith  t/m 2018 herkozen 
Secretaris:  Jan Riemsdijk  t/m 2017 
 
Algemene Zaken: Jan van Engeland  t/m 2018 herkozen 
Jeugd:   Theo Bonnink  t/m 2016 
Wedstrijd zaken: Emond Scholten   t/m 2017 
Vert. Wilp:  Tonnie Klein Swormink t/m 2016 
 
Koos Koers heeft aangegeven zich niet meer beschikbaar te stellen voor het 
bestuur.  
Als bestuur gekozen om met zeven personen door te gaan met een goede taak 
verdeling. 
 
-10- Rondvraag: 
In het wedstrijdboekje staan bij de vrije hengel verkeerde tijden aangegeven. 
Deze pagina zal aangepast worden voordat deze in de hengelsportzaken en bij de 
competities uitgezet worden. 
 
-11- Sluiting 
Harry sluit de vergadering om 20.50 uur. 
 
Emond draaid de bingo en overhandigd de prijzen die hiervoor zijn aangeschaft. 
 
 
Voorzitter:       Secretaris: 

Harry Middelink    Jan Riemsdijk 
 
 
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. 
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Competitie Senioren TOG 2015 
 
Nr Datum Viswater Loten Vissen 

1 29-04-15 Bolwerk Links 09.00 10.00-15.00 

2 13-05-15 Terwolde 09.00 10.00-15.00 

3 27-05-15 Welsum 09.00 10.00-15.00 

4 10-06-15 Strekdam Wilp 09.00 10.00-15.00 

5 24-06-15 Bolwerk Links 09.00 10.00-15.00 

6 08-07-15 Terwolde 09.00 10.00-15.00 

7 22-07-15 Welsum 09.00 10.00-15.00 

8 05-08-15 Strekdam Wilp 09.00 10.00-15.00 

9 19-08-15 Bolwerk Links 09.00 10.00-15.00 

10 02-09-15 Welsum 09.00 10.00-15.00 

 
Inschrijven en afmelden bij: 
Martin Verbeek, 0627593258, Mail: m.verbeek@upcmail.nl 
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Competitie Vrije Hengel TOG 2015 
 
Nr Datum Viswater Loten Vissen 

1 29-03-15 Eem Bestevaar 07.00 08.00-13.00 

2 12-04-15 Eem Daatselaar 07.00 08.00-13.00 

3 03-05-15 IJssel Bolwerk 07.00 08.00-13.00 

4 17-05-15 H.V. Baardmeesweg 07.00 08.00-13.00 

5 31-05-15 L.V. Trekweg 07.00 08.00-13.00 

6 14-06-15 Welsem IJssel (l) 07.00 08.00-13.00 

7 05-07-15 Urkervaart Tolleb 07.00 08.00-13.00 

8 26-07-15 Bolwerkerskolk 07.00 08.00-13.00 

9 09-08-15 L.V. Grasdrogerij 07.00 08.00-13.00 

10 06-09-15 IJssel Terw. (boer) 07.00 08.00-13.00 

 
Inschrijven aan en afmelden: Emond Scholten, 06 14569340 
Email: emond_s@hotmail.com| 
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Wedstrijden Vaste Stok  TOG 2015 
 
Nr Datum Viswater Loten Vissen 

1 18-04-15 Eem Daatselaar 06.45 07.30-11.30 

2 09-05-15 Oude IJ. Stokhorst 06.45 07.30-11.30 

3 23-05-15 IJssel Bolwerk (links) 06.30 07.30-11.30 

4 02-06-15 Apeld. Kanaal Kade 18.15 19.00-21.30 

5 13-06-15 Eem Daatselaar 06.45 07.30-11.30 

6 23-06-15 Apeld. Kanaal Sluis 18.15 19.00-21.30 

7 04-07-15 Deventer Jachthaven 06.45 07.30-11.30 

8 19-07-15 Apeld. Kanaal Kade 06.45 07.30-11.30 

9 01-08-15 Eefde Twentek. boven 06.45 07.30-11.30 

10 29-08-15 Dronten Tuintjes L.V. 06.45 07.30-11.30 

 
Informatie: Harry Middelink, 055 3558092 
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TOG - Wilp competitie 2015 
 
Nr Datum Viswater Loten Vissen 

1 12-04-15 IJssel Moria L  krib 06.00 07.00-10.30 

2 19-04-15 IJssel Moria R 06.00 07.00-10.30 

3 03-05-15 Jachthaven Deventer 06.00 07.00-10.30 

4 17-05-15 Bolwerkerskolk 06.00 07.00-10.30 

5 31-05-15 Strekdam Wilp 06.00 07.00-10.30 

6 14-06-15 IJssel Moria L  krib 06.00 07.00-10.30 

7 28-06-15 Bolwerkerskolk 06.00 07.00-11.00 

8 12-07-15 Strekdam Wilp 06.00 07.00-10.30 

9 22-07-15 Bollen en Wagen kolk 18.00 19.00-21.30 

10 02-08-15 Jachthaven Deventer 06.00 07.00-11.00 

11 08-08-15 Oude Zandgat 06.00 07.00-12.00 

12 23-08-15 Oude Zandgat 06.00 07.00-11.00 

13 13-09-15 IJssel Moria R 06.30 07.30-11.00 

14 20-09-15 IJssel Moria L  krib 06.30 07.30-11.00 

15 11-10-15 IJssel Bolwerk R 07.00 08.00-11.30 

     

 Jeugd  Wedstrijden   
1 10-06-15 Bollen en Wagen kolk 17.30 18.30-20.30 

2 17-06-15 Bollen en Wagen kolk 17.30 18.30-20.30 
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Reglementen Wedstrijden en competities T.O.G. 2015 
 
Algemene bepalingen 
 
-01-  Aan de, door T.O.G. Apeldoorn, georganiseerde wedstrijden kan alleen deelgenomen  
       worden door leden van deze vereniging. 
-02- Van de 10 wedstrijden in de competities tellen de 7 beste resultaten mee. 
-03- Direct na de wedstrijd worden aan het water de medailles en de dagprijzen uitgereikt, 
       de rest van de prijzen worden tijdens de najaars vergadering uitgereikt, deze dienen 
        persoonlijk in ontvangst genomen te worden, bij verhindering dit melden bij Harry  
       Middelink, niet in ontvangst genomen prijzen vervallen aan de vereniging. 
-04- Bij een gelijk aantal punten in de uitslag van elke competitie, beslist het totaal gewicht  
      van de meetellende wedstrijden, mocht dit ook gelijk zijn tellen het aantal 1e en 2e pl. 
-05- Vaste stok wedstrijden heeft een prijs van € 5,- voor de grootste vis. > 25 cm.    
      Deze wedstrijden tellen niet mee voor het Koningskruis. 
-06- In de vrije hengel en senioren competitie wordt aan het eind van de competitie een prijs 
      uitgereikt voor het hoogste daggewicht. 
-07- Alle comp. worden gevist op gewicht. Snoek, snoekbaars en paling tellen niet mee. 
-08- Voor alle wedstrijden van T.O.G. geldt een max. van 20 kg per leefnet. 
-09- Vlonders zijn toegestaan, alleen de voorste poten mogen zich (indien noodzakelijk) in  
        het water bevinden. 
-10- Het leefnet moet tenminste 3,50 m. lang zijn met een diameter van 40 cm Of meer. 
 
 
Overige bepalingen  
 
-01- Er mag voor het beginsignaal niet gevoerd, maar wel gepeild worden. 
-02- Na het eindsignaal dient er gestopt te worden met vissen, de in het eindsignaal gehaakte  
       vis mag nog in het leefnet. 
-03- Het is verboden te voeren en vissen met gekleurde maden, verse de vase en aardappelen 
-04- Het is verboden aas en voer te gebruiken, die stoffen bevatten die schadelijk voor de  
        volksgezondheid zijn. 
-05- Bijvoeren met een voer cup is toegestaan, maar gedurende deze manier van voeren is  
        het niet toegestaan te vissen, er mag zich maar één hengel boven het water bevinden. 
-06- Bij overtreding van regels, kan men voor de deze wedstrijd gediskwalificeerd worden  
        en worden per overtreding 5 strafpunten in mindering gebracht.  
-07- De overtreding moet door tenminste twee vissers of de wedstrijdleiding gezien zijn. 
-08-  Bij onweer beslist de wedstrijdleiding wanneer er gestopt dient te worden met vissen. 
        Als dit gebeurt in de eerste helft van de wedstrijd, kan er (indien mogelijk) na het  
        onweer verder gevist worden, gebeurd dit in de tweede helft van de wedstrijd, dan is dit 
        tevens het einde van de wedstrijd. 
-09- Voor alle competities (behalve de jeugd) geldt bij verhindering een afmeldplicht, bij   
        geen afmelding krijgt men 5 strafpunten. 
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Aanvullende voorwaarden Oost Nederland voor wedstrijden op stromende wateren. 
-01-  Het leefnet moet zoveel mogelijk recht vooruit en aan de buitenkant verzwaard in het  
         water liggen. 
-02-  Het is ten verboden het net met stenen te verzwaren, dit op straffe van diskwalificatie. 
-03-  Bij wedstrijden langer dan 6 uur dient ten minste om de 6 uur gewogen te worden. 
-04-  Op al deze voorwaarden zal door controleurs en boa’s gecontroleerd worden, bij 
         overtreding hiervan kan de persoon in kwestie worden geschorst voor 1 jaar. 
-05-  Het is verboden de verzwaring van het net te verwijderen voordat de weegploeg vraagt 
         het net aan te bieden voor weging. 
-06- Het is ten strengste verboden om zich met voertuigen in de weilanden te begeven. 
-07-  Voor alle wedstrijden geldt dat er een deelnemerslijst aanwezig moet zijn. 
 
Bepalingen per competitie: 
Vaste stok wedstrijden. (Telt niet mee voor het Koningskruis) 
Voor het begin van deze competitie dient men zich aan te melden als deelnemer, en bij 
verhindering van deelname af te melden. U kunt eventueel ook als dagdeelnemer meedoen, 
indien U zich vroegtijdig aanmeldt, U vist dan alleen mee voor de dagprijs. Er mag alleen 
gevist worden met de vaste stok, de hengellengte is vrij en er mogen meerdere hengels zijn 
opgetuigd. Zinkvissen is toegestaan. De vaste stok wedstrijden tellen niet mee voor het 
Koningskruis. Voor informatie kun je bellen met Harry Middelink, 055 3558092 
 
Koppelwedstrijden. 
De koppelwedstrijden worden als koppel gevist (dus niet gescheiden). 
Men kan zich tot 1 week voor de wedstrijd alleen als koppel inschrijven. Mocht door 
omstandigheden (ziekte o.i.d.) een koppel niet compleet aan de wedstrijd beginnen of 
eindigen, mag de overblijvende visser de wedstrijd vissen of uitvissen met 1 hengel. 
Inschrijven bij de wedstrijdcommissie: M. Verbeek 055-5410366 of 06-27593258,  
Jannes Kars 055 5412538 of 06 45068061 of Emond Scholten 06 14569340. 
 
Senioren. 
Aan deze competitie mogen leden deelnemen die op 1-1-2015 minimaal 55 jaar zijn. 
De hengelkeuze is vrij, er wordt aan het einde van de competitie een prijs uitgereikt voor het 
hoogste daggewicht. 
Men dient zich voor het begin van de competitie aan te melden, en bij verhindering af te 
melden bij: M. Verbeek 055-5410366 of 06-27593258 of J. Borghoff 06-23417411. 
 
Vrije Hengel 
In deze competitie is de hengelkeuze vrij, de puntentelling wordt ; 30,28,26,24,22,20,19 etc. 
per vak, van de 10 wedstrijden tellen de 7 beste resultaten mee voor de einduitslag, aan het 
eind van de competitie wordt er een prijs uitgereikt voor het hoogste daggewicht. Men dient 
zich voor het begin van de competitie op te geven en bij verhindering af te melden. Aan het 
einde van de competitie wordt er een prijs uitgereikt voor het hoogste daggewicht. 
Aanmelden en afschrijven bij: Emond Scholten 06 14569340. 
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      30 mei 2015  Nationale Hengeldag  
      Bolwerk   Loten 06.30  vissen 07.30-11.30 
      Geen voorinschrijving.      Kosten: € 5,- 
 

      7 juli 2015   Zomeravond 
      Kanaal Kade   Loten 18.15 vissen: 19.00-21.30 
 
      Geen voorinschrijving.      Kosten: € 3,- 
 

     30 augustus 2015 A’doorn – Wilp 
      Moria        Loten 06.30 vissen: 07.30-11.30 
     Geen voorinschrijving.      Kosten: € 5,- 
 

      18 juli 2015 1e IJssel Cup 
            Bolwerk   Loten: 07.00 vissen 08.00-14.00 
      Voorinschrijving:      Kosten: € 5,- 
       
      Naam: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 
      Inschrijven bij: J. Kars, 0645068061, M. Verbeek 0627593258, 
     E. Scholten, 0614569340     Betalen bij inschrijven 
 

      15/16 augustus 2015 Nacht-koppel 
      LV Dronten Tuintjes Loten: 18.00   vissen 19.00-07.00 
      Voorinschrijving:               Kosten: € 15,- 
 
      Naam: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
       
      Naam: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 
      Inschrijven bij: J. Kars, 0645068061, M. Verbeek 0627593258,  
     E. Scholten, 0614569340          Betalen bij inschrijven 
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      27 september 2015 Koppel vaste stok 
       
      Tuintjes Dronten        Loten: 06.45 vissen 07.30-11.30 
      Voorinschrijving:                 Kosten: € 3,- 
      Naam: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
       
      Naam: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
      Inschrijven bij: J. Kars, 0645068061, M. Verbeek 0627593258, 
     E. Scholten, 0614569340   Betalen bij inschrijven 
 

      21 augustus 2015   Panlat wedstrijd 
      Kanaal / Kade        Loten: 18.15 vissen 19.00-21.30 
      Voorinschrijving:                 Kosten: € 3,- 
      Naam: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
  
      Inschrijven: Jan van Engeland, 055 5215396    Mail: j.engeland@chello .nl      
 
 

      22 augustus 2015  Koppel IJssel  
      Bolwerk    Loten: 06.30 vissen 07.30-13.00 
      Voorinschrijving     Kosten € 5,- 
       Naam: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
       
      Naam: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 
      Inschrijven bij: J. Kars, 0645068061, M. Verbeek 0627593258, 
      E. Scholten, 0614569340   Betalen bij inschrijven 
 

      12 september 2015 2e IJssel Cup 
      Terwolde   Loten: 07.00  vissen 08.00-14.00 
      Voorinschrijving:      Kosten: € 5,- 
       
      Naam: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 
      Inschrijven bij: J. Kars, 0645068061, M. Verbeek 0627593258, 
                               E. Scholten, 0614569340                   Betalen bij inschrijving       
 
 



   H.S.V. Tot Ons Genoegen – Apeldoorn  14 

 
BEPALINGEN  maart 2015  Sport Visserij Oost Nederland 
De volgende bepalingen zijn van toepassing op schriftelijke wedstrijdtoestemmingen die zijn 
uitgegeven door Sportvisserij Oost-Nederland:  
1. Er mag per deelnemer met één hengel worden gevist. Meerdere topsets/hengels mogen voorhanden  
worden gehouden van 2 uur vóór aanvang tot 2 uur na afloop van de wedstrijd. Bij karperwedstrijden 
mag met twee hengels worden gevist. Indien de deelnemers aan een karperwedstrijd in het bezit zijn van 
een Derde Hengeltoestemming, mag met drie hengels gevist worden.  
Bij vangst dient de vis eerst onthaakt en bijgezet te worden in het leefnet alvorens er weer een hengel 
mag worden uitgegooid.  
2. Aan deelnemers aan nachtviswedstrijden wordt hierbij gedurende deze wedstrijd toestemming 
verleend voor het vissen tussen 2 uur na zonsondergang en 1 uur voor zonsopkomst.  
3. Gevangen vis moet, onmiddellijk na te zijn gemeten of gewogen, worden teruggezet in hetzelfde 
water waarin ze is gevangen. 
4. Het leefnet moet zoveel mogelijk recht vooruit en aan de buitenkant van het net verzwaard aan het 
uiteinde in het water liggen (lengte ten minste 3,5 meter) a. Men mag maximaal 20kg vis per leefnet 
bewaren. 
5. Het is ten strengste verboden het net aan de binnenkant d.m.v. stenen te verzwaren. Dit op straffe van 
diskwalificatie.  
6. Bij wedstrijden op stromende wateren die langer dan 6 uur duren is men verplicht elke 6 uur de 
gevangen vis te wegen of te meten en terug te zetten.  
7. Het is ten strengste verboden om zich met voertuigen in de weilanden te begeven, tenzij anders 
afgesproken.  
8. Het is verboden de verzwaring van het net te verwijderen voordat de weegploeg vraagt het net aan te 
bieden voor weging.  
9. Ter bescherming van de barbeel geldt voor het Ketelmeer, de Gelderse IJssel en de in de 
uiterwaarden gelegen wateren het volgende:  
a. Allereerst dient elke (wedstrijd)visser zich bewust te zijn van de grotere kwetsbaarheid van deze 
prachtige vis. Voorzichtigheid, zowel bij het aanlanden als het terugzetten van de vis, ook na het wegen, 
is een absolute vereiste.  
b. Men wordt GEADVISEERD een rubberen of rubber gecoat leefnet te gebruiken met de minimale 
afmetingen van 45cm rond en 4m lang of 50cm diagonaal met eveneens een lengte van 4m.  
c. Het leefnet moet voorzien zijn van een verzwaring aan de buitenkant zodat het leefnet stabiel in het 
water blijft liggen (bijv. plastic zak met stenen);  
d. Men dient bij voorkeur een rubberen of rubber gecoat schepnet te gebruiken;  
e. Bij weging wordt bij voorkeur gebruik gemaakt van een rubberen of rubber gecoat weegnet.  
10. De schriftelijke wedstrijdtoestemming blijft eigendom van Sportvisserij Oost-Nederland. Men wordt 
geacht zonder schriftelijke wedstrijdtoestemming te vissen indien één of meerdere bepalingen die van 
toepassing zijn op de schriftelijke wedstrijdtoestemming door een der deelnemers wordt overtreden. 
Inname van de schriftelijke wedstrijdtoestemming kan geschieden door in art. 12 genoemde 
functionarissen. Bij overtredingen van de bepalingen kan de persoon in kwestie worden geschorst voor 
deelname aan wedstrijden in de wateren van Sportvisserij Oost-Nederland, voor de duur van één jaar.  
11. Bij deze bepalingen moet te allen tijde een deelnemerslijst getoond kunnen worden met gegevens 
van diegenen voor wie deze toestemming geldt.  
12. De toestemminghouder is verplicht de schriftelijke wedstrijdtoestemming, de bepalingen die van 
toepassing zijn op de schriftelijke wedstrijdtoestemming en de deelnemerslijst op eerste verzoek ter 
inzage te geven aan bevoegde (buitengewoon opsporings-)ambtenaren en controleurs van SVON.  
13. De toestemminghouder is aansprakelijk voor zijn handelingen op grond van de 
wedstrijdtoestemming. Sportvisserij Oost-Nederland aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid. 
Veroorzaker van schade is hoofdelijk aansprakelijk.  
14. Verder zijn alle regels en bepalingen, vastgelegd in de Visserijwet 1963 en in de Gezamenlijke Lijst 
van Nederlandse Viswateren behorende bij de VISpas, op de schriftelijke wedstrijdtoestemming van 
toepassing.    
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DEELNEMERSLIJST  
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Jeugdcommissie Apeldoornse Hengelaarsvereniging 

 

Vaste Stok Montages 
MANIER VAN UITLODEN: 
Lood kan je op verschillende manieren op de lijn zetten. Het kan gegroepeerd, deels 
gegroepeerd, over de lijn verspreid, afnemend of oplopend van gewicht naar de haak toe. 
Met een verklikkerloodje op de bodem, met bulklood of een combinatie van beiden. Er zijn 
nog talrijke andere mogelijkheden en iedere manier heeft zo zijn specifieke eigenschappen. 
 
Enkele voorbeelden 
Hier gebruik gemaakt van rondlood, maar het kan evengoed met stijllood. 
 
=A1 Voor de snelle visserrij of als de vis goed op beet is 
=A2 De klasieke manier, met loodjes van gelijk gewicht of met loodjes met afnemende 

in gewicht naar naar de haak toe waardoor de lijn langzamer zakt en reageert op 
een beet. Geschikt voor uiterst voorzichtige aanbeten vis. Of als de mogelijkheid, 
met loodjes toenemend in gewicht naar de haak toe, hierdoor zakt de lijn vlugger 
en bij beet reageert de dobber direct. Deze loodzetting werpt ook makkelijker 
maar je moet wel vlugger aanslaan op een aanbeet. 

=B1 Voor gericht vissen op voorn 
=B2 Voor gericht vissen op brasem 
=C1 Het lood dichter op de haak als de vis echt beet is. 
=C2 Meer gespreid als de vis voorzichtig bijt. 
=D1 Voor driftend vissen. 
-D2 Een bulkloodje met 

verklikkerloodjes 
waarvan er één 
gebruikt kan worden 
om op de bodem te 
verankeren. 
 

= Verder nog 
voorbeelden van 
standaard uit loden. 
De afstand tussen de 
haak en eerste loodje 
varieert van 10 – 30 
cm. Er kan gebruik 
gemaakt worden van 
een onderlijntje iets 
kleiner dan de 
diameter van de 
hoofdlijn 

 
Met dank aan Facebook jeugd TOG, Karl Daley 
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Jeugdcommissie  

Apeldoornse  
Hengelaarsvereniging 

 

Schoonmaakactie Phillips vijver 14 maart 2015  

Op zaterdag 14 maart 2015 heeft de jeugd, ouders en vrijwilligers zich gestort op 
het schoonmaken van de Phillips vijver. Zowel de rommel uit het water, veel hout, 
complete omgehakte bomen en takken werk. 
Rond de vijver is alle zwerfvuil opgeruimd en de struiken en bomen gesnoeid 
zodat er weer mooie vis stekken vrij zijn komen te liggen waar de vissers goed 
kunnen zitten en een visje vangen. 
De algengroei komt al weer een beetje op gang. Met behulp van wat vrijwilligers 
en een boot zal er de komende tijd met een fijn mazig net geprobeert worden dit 
weg te halen. 
Het was erg koud, bibberende kinderen en ouders, met handschoenen, dikke jassen 
werd er hard gewerkt. Gelukkig was er warme koffie en thee verzorgt door 
Paulien, hier werd dankbaar gebruik van gemaakt. De jeugdcommissie had als 
afsluiting friet met snacks geregeld en iedereen ging met een warme hap 
opgewarmd naar huis. 
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Jeugdcommissie 

Apeldoornse 
Hengelaarsvereniging 

 

Wedstrijden Jeugd  TOG 2015 
Nr Datum Viswater Loten Vissen 

1 08-05-15 Phillips vijver 17.30 18.15-20.00 

2 22-05-15 Phillips vijver 17.30 18.15-20.00 

3 12-06-15 Kanaal Kade 17.30 18.15-20.00 

4 03-07-15 Vis je Rijk Zuiderpark 17.30 18.15-20.00 

5 07-08-15 Fauststraat 17.30 18.15-20.00 

6 28-08-15 Rijnveste 17.30 18.15-20.00 

7 04-09-15 Kanaal Kade 17.30 18.15-20.00 

8 11-09-15 Zuiderpark 17.30 18.15-20.00 

 
 
Informatie: Jan van Engeland, 055 5215396 
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Jeugdcommissie 

Apeldoornse 
Hengelaarsvereniging 

 

Activiteiten van de jeugdcommissie  TOG 2015 
 
Datum Viswater Loten Vissen 

14-03-15 Schoonmaakactie Phillipsvijver van 08.30-11.30 

30-05-15 Fam. Dag Zuiderpark 06.45 07.30-10.30 

19-06-15 Koppel Oud/Jong Bolletje 17.30 18.15-20.00 

21-08-15 Panlat Kanaal Kade 18.15 19.00-21.30 

19-09-15 Forellen vissen Emst ??? 08.00-12.30 

10-10-15 Roofvis Dev.str.-Molenstraat 08.00 08.30-12.00 

31-10-15 Roofvis Bolletje 08.00 08.30-12.00 

 
Informatie: Jan van Engeland, 055 5215396 

 
 De Pelgrim Hengelsport 
            
   Site:     http://www.pelgrimhengelsport.nl 
   Mail:   info@pelgrimhengelsport.nl 
 
    Jan en Lydia Veldhuizen 
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OOppggaavvee  nniieeuuwwee  lleeddeenn  bbiijj::  
  

Hengelsport 
Apeldoorn  
Snijdersplaats 12,  
7328 VJ Apeldoorn 
 
 

De dierenwinkel Petz 
& Zoo 
Eglantier 179a 
7329 DE Apeldoorn 

 
 

Hengelsportzaak De 
Pelgrim  
Curacau 18 
7332 BM Apeldoorn 
 
 

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

KKoosstteenn  lliiddmmaaaattsscchhaapp  22001155::  
  
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 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 


