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De voorzitter wenst U allen een visrijk 2013 
 

In de laatste week van 2012 bereikte ons het droeve bericht 

dat ons erelid Richard van Lith onverwachts was overleden. 

Richard één van de oude stempel die heel veel voor onze 

vereniging gedaan en betekend heeft en tot het laatst toe veel 

interesse in TOG toonde. We wensen zijn vrouw Gerda en 

naaste familie veel sterkte toe. 

 

Nu staat er weer een nieuw vis jaar voor de deur. Alle aanvragen voor de 

vergunningen van onze viswedstrijden zijn de deur uit. 

 De wedstrijdcommissie de jeugdcommissie en het bestuur zijn al weer druk bezig 

met het komende seizoen.  

We hebben een onderzoek lopen van de visstand in de Apeldoornse vijvers en zijn 

van plan de Philipsvijver schoon en weer vis baar te maken.  

We willen de zomeravondwedstrijd weer nieuw leven inblazen en met jong en oud 

een leuke wedstrijd organiseren. Gelukkig wordt er weer een aardig visje gevangen 

zoals voorn, dikke brasem en zelfs hele grote paling. Dit schept weer moed voor de 

toekomst. 

We hebben een goed ledenbestand en zijn ook financieel op orde.  

Kortom ik zie een mooie toekomst voor TOG. Ik hoop jullie het komende jaar veel 

aan de waterkant te zien en ook op onze jaarlijkse vergaderingen.  

Kom gerust met op of aanmerkingen en suggesties waar we veel aandacht aan 

zullen besteden. Rest mij nog om jullie een mooi, gezond en gelukkig visrijk 2013 

toe te wensen. 

 

Voorzitter TOG Apeldoorn  

  Harry Middelink 
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Uitnodiging voor de jaarvergadering van  

De Apeldoornse Hengelaarsvereniging Tot Ons Genoegen 

 

Vrijdag  1 maart 2013 

 

Zaal open 19.30 uur    Aanvang 20.00 uur 

 

AGENDA 

 - 1- Opening door de voorzitter 
  . 

 - 2 - Notulen najaarsvergadering 23 november 2012 

 

- 3 -  Ingekomen stukken en mededelingen   

 

- 4 - Jaarverslag van de secretaris over 2012 

  

- 5 - Jaarverslag van de penningmeester over 2012 

 

- 6 - Verslag van de kas commissie 

Jannes Kars laatste jaar, Hans Schaufeli nog 1 jaar 

 

- 7 - Bestuursverkiezingen 

 Harry leest voor en vraagt of er bezwaren tegen zijn zo voort te 

gaan met de herkiesbare leden 

          

De bestuursamenstelling per 24 februari 2012: 

Functie   Naam   tot Opmerking 

Voorzitter    Harry Middelink  2013 Herkiesbaar 

Penningmeester  Henry van Lith  2015  

Secretaris  Jan Riemsdijk  2014   

 

Vice voorzitter  Jo van de Put  2014  

Wedstrijdleider  Koos Koers  2015 

Jeugd   Theo Bonnink  2013 Herkiesbaar 

Namens Wilp  Tonnie Klein-Swormink 2013 Herkiesbaar 

 

- 8 - Rondvraag en Sluiting 

 

Bingo 

 

Wij rekenen op uw aller komst   Bestuur TOG - Apeldoorn 

 



C.A.Pijnenborg B.V.

Accountantskantoor

Deventerstraat 386                                                                                                                                 

7325 XV  Apeldoorn                                                                                                                        

telefoonnr: (055) 368 15 90                                                                                                               

telefaxnr:   (055) 368 1599

                               

  

                                                                                                                                                                                                                                                    
VERTROUWDE SERVICE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

.……. OP EEN NIEUW ADRES
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Info jaarvergadring 1 maart 2013 
 

Leden voor het dagelijks bestuur die bij reglementaire aftreding de leeftijd van 70 

jaar hebben overschreden zijn niet herkiesbaar. Voor de overige bestuursleden is 

dit 75 jaar. 

Stemmen over personen geschiedt in de regel schriftelijk, over zaken mondeling. 

Bij staking van stemmen wordt het voorstel geacht niet te zijn aangenomen. Elk 

bestuurslid heeft één stem. Besluiten worden met meerderheid van stemmen 

genomen. 

Herkiesbaar zijn Harry Middelink, voorzitter, Theo Bonnink, jeugd en Tonnie 

Klein Swormink, afvaardiging Wilp. 

Tegenkandidaten kunnen zich kandidaat stellen. Dit dient schriftelijk te gebeuren 

uiterlijk 10 dagen voor de vergadering bij de secretaris. Tegen kandidaten voor het 

dagelijks bestuur moeten persoonlijk aanwezig zijn en voorgedragen worden door 

minimaal 3 leden van TOG.  Voor de overige functies kan een ieder zich kandidaat 

stellen, schriftelijk bij de secretaris. De aanwezige leden op de jaarvergadering 

zullen door stemming uitslag hiervan geven. 

 

 

 

 

 

Molenbroek 

 

Korenstraat 13 
  Postbus 10494 
  7301 GL  Apeldoorn 
        tel: 055- 521 2118 
       fax: 055- 522 2540 
       mail@molenbroek.nl 
     www.molenbroek.nl 
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Leden vergadering TOG-Apeldoorn 

23 november 2012 bij EAV aan de Landrostlaan 

 

Aanwezig: compleet bestuur 

Aanwezig: 37 leden 

-1- Opening en mededelingen van de voorzitter 

Allen hartelijk welkom op de najaarsvergadering van TOG, speciaal welkom voor 

de leden van Wilp. 

Klein moment van stilte voor de ons ontvallen leden. 

Lennard Fransen is in 2012 tweede geworden in de Top competitie Nederland. 

Waarvoor hulde en applaus. 

Harry is met een vertegenwoordiger van Visserij Nederland, Jan van Engeland en 

Jan Riemsdijk een aantal vijvers langsgeweest om te kijken wat er gedaan kan worden aan 

onderhoud hiervan.  

De Phillips vijver. 

Visserij Nederland gaat deze electisch bevissen voor de visstand en kijken hoe deze schoon 

te kunnen maken. Jan van Engeland heeft aangegeven dat we als TOG de mogelijkheid 

hebben vrijwilligers op te roepen om hierbij te kunnen helpen. 

Vijver bij het Bolletje in de Maten.  

Hier gaat VN electrisch vissen in de doorgangen, slootjes om de visstand te kunen bepalen. 

Ook hier geld door de groei van de waterplanten is hier in de zomer niet meer te vissen. Er 

wordt door VN uitgezocht hoe dit probleem opgelost kan worden. 

Vijver Mheenpark.  

Voorstel van VN om hier een beroepsvisser in te schakelen. Kosten € 1000,- waarvan € 

720,- voor de eigen vereniging. Het probleem daar is volgens bekenden niet de visstand 

maar de groei van planten vanaf het voorjaar en in de zomer. VN laten bekijken hoe hier de 

bodem schoon te krijgen van de snelle plantengroei zodat de leden daar door het hele jaar 

heen kunnen vissen. Visstandbeheer vinden we daar niet nodig. 

 

-2- Notulen 24 februari 2012 

Notulen akkoord door de vergadering. 

 

-3- Oproep aanvulling bestuur en commissie. 

Direct geen reactie, wel een aantal mensen die eens mee willen denken of  

denken om iets binnen TOG te gaan betekenen. 

 

-4- Ingekomen post en mededelingen secretaris 

 Reglementen wijziging in het pakket dat voor alle leden beschikbaar is. 

 

-5- Contributie, financiele zaken 

 Acceptgiro’s zijn afgelopen week op de post gegaan, een ieder zal deze 

ondertussen ontvangen hebben. 

Verhoging van de afdracht Oost Nederland met € 1,- per jaar per lid is voorlopig 

doorgeschoven naar 2014. Dit moet vanuit Oost Nederland duidelijker uitgelegd worden wat 

er precies gaat gebeuren met de extra afdracht. In de voorjaarsver-gadering komt Henry 

hierop terug. 
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Fishing Time: Bij Fishing Time zijn afgelopen jaar 75 vergunningen uitgezet en een aantal 

jeugdvergunningen. De eigenaar heeft voor deze passen getekend dat hij deze ontvangen 

heeft en toegezegd de afdracht over te maken. In juni en juli ging het al wat minder met de 

hengelsportzaak. Fishing Time heeft mondeling toegezegd aan de penningmeester en 

voorzitter per half september het bedrag terug te gaan betalen. Bij de penningmeester is er 

tot nu toe nog niets binnen gekomen. Na het sturen van een aangetekend schrijven, 

ongeopend terug ontvangen na 10 dagen, is er bij de regio politie Oost Nederland aangifte 

gedaan van diefstal, fraude, verduistering. Alle papieren zijn doorgestuurd naar Visserij 

Nederland. Een jurist gaat daar bekijken of we als vereniging alles aan gedaan hebben. 

Mocht dit het geval zijn zal er een gedeelte door Visserij Nederland overgedragen worden 

aan TOG. 

 

-6- Presentatie consept programma 2013 

 Koos vraagt de vergadering wie er in bezit zijn van een bodywarmer. Er wordt 

door de vereniging heen geinventariseerd wie er wat in bezit / beheer heeft.Bodywarmers, 

Geert Huisman 6 in beheer voor Wilp. Martin verbeek 2, Jan Borghof, Harry Middelink, 

Jannes Kars hebben er 1 in beheer. Ergens moet er nog één zijn. Allen eens kijken of die 

thuis bij iemand ligt, zo ja, even doorgeven aan Koos Koers. In de ‘wandelgangen’ wordt 

veel gehoord over het opheffen van vaste stok competitie, een daarvan een vrije hengel 

competitie maken.  

Koos legt dit de leden voor. 

Jan Borghof: Bij een vrije hengel competitie kan een visser bijvoorbeeld aan de IJssel bij 

veel wind, slecht weer over stappen naar de feeder. Bij mooi weer kan men kiezen met vaste 

stok of feeder te vissen. Net waar de belangstelling van de visser het meest ligt.  

De belangstelling voor een vrije hengel competitie is groot. Bij voorkeur op de zondag en 

naar 15 wedstrijden in het jaar. Emond: Eén grote competitie, komt er uiteindelijk één 

winnaar uit de bus. Edwin, de puntentelling onder de loupe nemen zodat er in de 

verschillende competities de puntentelling overeen komen. 

Voorstel aan de vergadering in samenvatting. 

Vaste stok competitie bijft op de zaterdag gehandhaafd. 

De feeder competitie als zodaning wordt opgeheven en gaat over naar een vrije hengel 

competie met zo mogelijk in 2013 anders 2014 naar 15 wedstrijden op de zondag van 08.00 

oto 13.00 uur. 

Martin Verbeek duikt in het wedstrijdprogramma om te kijken waar er ‘lucht’ is 

om wedstrijden toe te voegen. Martin zal met de wedstrijdcommissie ook de wateren onder 

de loupe nemen zodat er zowel voor de vaste stok vissers alswel de  feedervisser aan hun 

trekken kunnen komen. 

Koos vraagt de vergadering of er mensen zijn die eens mee willen praten, denken 

met de wedstrijdcommissie hoe dit alles in te vullen. Indien daarvan mensen plaats willen 

nemen in de wedstrijdcommissie zal dit een win-win situatie opleveren. 

Michael, Jan V. en Emond willen graag een keer aanschuiven bijde wedstrijd-commissie om 

eens mee te praten en te denken hoe dit aantrekkelijk voor iedereen ingevuld kan worden. 

Geen van de leden heeft bezwaar. Voorstel aangenomen. Wedstrijdcommissie zal dit gaan 

uitwerken. 

 Zomeravond wedstrijd zal alsnog in het programma worden opgenomen. 
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-7- Uitreiking prijzen 2012 

Harry overhandigd samen met Koos het koningskruis 2012 aan Bram Ploeg. 

Koos en Jannes overhandigen de prijzen voor de competities over 2012. 

Feeder:   1e Martin Verbeek, 2e Bram Ploeg, 3e Johny Zimmer 

Vaste Stok: 1e Willem Oldenmenger, Bertus Vels, 3e Harry Middelink 

Senioren: 1e John Krenger, 2e Wim Groten, Willem Oldenmenger 

Grootste vis 2012 vaste stok competitie,  A. Vels, 57cm. 

Hoogte dag gewicht feeder 2012. Johny Zimmer, 21,964 kg 

Hoogste dag gewicht senioren 2012, Jochem van Rooyen, 11,160 kg 

 

 

Rondvraag: 

Frits Herold, Jan Riemsdijk 

Frits: Opgeven competitie. Nu moet iedereen vooraf zich opgeven wanneer zij 

aan een competitie deel willen nemen,  indien men zomaar één keer deel 

wil nemen moet men zich vooraf voor het hele jaar opgeven. 

Er is besloten op een eerdere vergadering dat er de mogelijkheid is om ook zo maar eens 

een wedstrijd mee te vissen. De visser moet wel duidelijk van te voren aangeven dat deze 

bepaalde wedstrijd mee wil vissen voor de dagprijs. Deze deelnemer zal geen punten krijgen 

voor de competitie. De punten gaan naar die vissers die zich voor de hele competitie 

opgegeven hebben. Zo maken we het voor leden mogelijk om ook eens met een wedstrijd 

mee te vissen zonder de ‘plicht’ te hebben om alle wedstrijden mee te vissen. 

Men kan zich opgeven tot en met donderdag 19.00 uur bij de vertegenwoordiger van 

betreffende competitie. Dit is nodig om de organisatie het mogelelijk te maken om de juiste 

hoeveelheid visstekken uit te zetten. 

 

Jan Riemsdijk 

Een woord van dank aan de wedstrijdcommissie voor de ongelooflijke hoeveelheid werk 

afgelopen jaar om alle wedstrijden weer te organiseren en uit te voeren. Deze commissie is 

al weer druk bezig met de wedstrijden en data voor het jaar 2013. 

Gaarne applaus voor deze mannen. 

Applaus vanuit de vergadering. 

 

De voorzitter sluit de vergadering en wenst een ieder wel thuis 

 

 

Voorzitter:    Secretaris: 

Harry Middelink    Jan Riemsdijk 
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Reglementen Wedstrijden T.O.G. 2013 (1) 
 
Algemene bepalingen 
Aan de, door T.O.G. Apeldoorn, georganiseerde wedstrijden kan alleen deelgenomen worden 
door leden van deze vereniging. 
Van de 10 wedstrijden in de T.O.G. competities tellen de 7 beste resultaten mee voor de bekers.  
Direct na de wedstrijd worden aan het water de medailles en de dagprijzen uitgereikt, de rest 
van de prijzen worden tijdens de najaarsvergadering uitgereikt, deze dienen persoonlijk in 
ontvangst genomen te worden, bij verhindering dit melden bij H. Middelink, niet in ontvangst 
genomen prijzen vervallen aan de vereniging. 
Bij een gelijk aantal punten in de einduitslag van elke competitie, beslist het totaal gewicht van 
de meetellende wedstrijden, mocht dit ook gelijk zijn tellen het aantal 1

e
 en 2

e
 plaatsen. 

Er wordt  per wedstrijd in de vaste stok competitie  € 5,-  uitgereikt voor de grootste vis (boven 
25 cm). 
In de feeder en senioren competitie wordt aan het eind van de competitie een prijs uitgereikt 
voor het hoogste daggewicht. 
Alle competities worden gevist op gewicht, snoek, snoekbaars, paling tellen niet mee. 
Voor alle wedstrijden van T.O.G. geldt een maximum van 20 kg per leefnet. 
Vlonders zijn toegestaan, alleen de voorste poten mogen zich (indien noodzakelijk) in het water 
bevinden. 
Het leefnet moet tenminste 3,00 m. lang zijn met een diameter van 40 cm of meer. 
 
Aanvullende voorwaarden Oost Nederland voor wedstrijden op stromende wateren 
1 Het leefnet moet zoveel mogelijk recht vooruit en aan de buitenkant verzwaard in het water 
   liggen. 
2 Het is ten strengste verboden het net met stenen te verzwaren, dit op straffe van 
   diskwalificatie. 
3  Bij wedstrijden die langer dan 6 uur dient ten minste om de 6 uur gewogen te worden. 
4  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. 

   5 Het is verboden de verzwaring van het net te verwijderen voordat de weegploeg vraagt het net 
      aan te bieden voor weging. 

 
Adviezen ter bescherming van de barbeel 
  a  Men wordt geadviseerd een rubberen of rubber gecoat net te gebruiken met de minimale 
lengte van           
       4.00 meter met een diameter van 45 cm. 
  b   Het leefnet moet voorzien zijn van een verzwaring aan de buitenkant zodat het leefnet 
stabiel in het 
       water blijft liggen.(plastic zak met stenen) 
  c   Bij voorkeur een rubberen of rubber gecoat schepnet te gebruiken. 
  d   Maximaal 20 kg vis per leefnet te bewaren 
      (dit is gèèn advies maar een vastgestelde regel !!)  
  e   Bij weging bij voorkeur gebruik te maken van een rubberen of rubber gecoat weegnet. 
  
Er mag voor het beginsignaal niet gevoerd, maar wel gepeild worden. 
Na het eindsignaal dient er gestopt te worden, de in het eindsignaal gehaakte vis mag nog in het 
leefnet. 
Het verbod op het gebruik van wormen in de maanden april / mei komt m.i.v. 1-10-2011 te 
vervallen. 
Het is verboden te voeren en te vissen met gekleurde maden,verse de vase en aardappelen. 
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Reglementen Wedstrijden T.O.G. 2013 (2) 
 
Het is verboden aas en voer te gebruiken, die stoffen bevatten die schadelijk voor de 
volksgezondheid zijn. 
Bijvoeren met een voercup is toegestaan, maar gedurende deze manier van voeren is het niet 
toegestaan te vissen, er mag zich maar één hengel boven of in het water bevinden. 
Bij overtreding van bovenstaande regels, kan men voor de desbetreffende wedstrijd 
gediskwalificeerd worden en worden per overtreding 5 strafpunten in mindering gebracht. 
De overtreding moet door tenminste twee deelnemers of de wedstrijdleiding geconstateerd zijn. 
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. 
Voor alle competities (behalve de jeugd)  geldt bij verhindering een afmeldplicht, bij geen 
afmelding krijgt men 5 strafpunten. 
 
Vaste stok competitie 
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. 
Aanmelden en afschrijven bij:   Hans Schaufeli   055 8442970  

Jos van Rooyen  06 48860869 
 
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. 
 
Senioren 
Aan deze competitie mogen leden deelnemen die op 1-1-2013 minimaal 55 jr. 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, 

Martin Verbeek   055 5410366  -  06 27593258 
Jan 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 12 wedstrijden tellen de 9 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,  
U kunt als dagdeelnemer meedoen, indien U zich vroegtijdig aanmeldt, U vist dan alleen 
mee voor de dagprijs. 
Van de 12 wedstrijden van de vrije hengel competitie tellen de laatste 2 niet mee voor het 
koningskruis. 
    Koos Koers   055 5337783  -  06 17425610 

Jannes Kars   055 5412538  -  06 45068061 
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Reglementen Wedstrijden T.O.G. 2013 (3) 
 
Overige wedstrijden 
Voor de overige wedstrijden kunt U zich opgeven bij de leden van de wedstrijdcommissie: 
Koos Koers, Jannes Kars, Hans Schaufeli,  Martin Verbeek,  Jos van Rooyen 
 
Jeugd 
Van de 8 wedstrijden in de jeugd competitie tellen 6 wedstrijden mee voor de einduitslag. 
Bij de A jeugd is de max. hengellengte 11.00 m. leeftijd:  
Jonger dan 17 en minimaal  12 jaar op 1-1 2013 
Bij de B jeugd is de max. hengellengte 10.00 m. leeftijd:  
Jonger dan 12 jaar op 1-1-2013 
De winnaar krijgt 50 punten, daarna aflopend 48,46,44,42,40,39,38 enz. 
 
Koningskruis 
Voor het koningskruis tellen de 10  wedstrijden van de gekozen competitie (vrije hengel,vaste 
stok of senioren), de twee wedstrijden Apeldoorn / Wilp, zomeravond wedstrijd, twee marathon 
wedstrijden, 2 koppelwedstrijden en de nationale Hengeldag mee. 
Van de 12 wedstrijden van de vrije hengel competitie tellen de laatste twee niet mee voor 
het koningskruis 
Van deze 18 wedstrijden tellen de beste 13 resultaten mee. 
Puntentelling: 50,48,46,44,42,40,38,36,34,32,31,30 29 enz. van de geschoonde uitslag. 
Bij een gelijke eindstand tellen het aantal 1

e
 en 2

e
 plaatsen. 

 
Bekers 
Voor de vaste stok, vrije hengel en senioren competitie worden tijdens de najaarsvergadering 3 
bekers uitgereikt, er is ook een beker voor de grootste vis in de vaste stok competitie en worden 
ook de rest van de prijzen van de prijzen uitgereikt. 
 
 
               In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de wedstrijdleiding. 

 

Hengelaarsvereniging T.O.G. aanvaard, behoudens aansprakelijkheid ingevolge de wet, 
geen aansprakelijkheid voor ongevallen of letsel van welke aard dan ook, aan een of meer 
leden overkomen, of voor schade aan eigendommen van leden door 
beschadiging,diefstal,verlies of andere wijze. 
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Reglementen Wedstrijden T.O.G. 2013 (4) 

Wetgeving 

Het verzoek aan de minister voor wijzigingen in de visserijreglementen is ingegeven door de 
wens om te komen tot een vermindering van het aantal regels, vereenvoudiging van de regels 
en veranderingen op het gebied van de visserij, visstand en de waterkwaliteit. Het voorstel tot 
wijziging dat er nu ligt, stemt voor het grootste deel tot tevredenheid omdat overbodige regels 
worden afgeschaft en de mogelijkheden voor sportvissers worden verruimd. 

                     De belangrijkste wijzigingen per 1 maart 2012 zijn: 

 Er mag actief op de Europese meerval worden gevist. Er komt wel een gesloten tijd 
voor het hele jaar zodat elke meerval altijd direct moet worden teruggezet.  
 

 De gesloten tijd voor de worm (1 april – 31 mei) wordt geschrapt. Deze aassoort 
wordt door wedstrijdvissers, karpervissers en recreatieve vissers veel gebruikt en dit 
mag straks het hele jaar door.  
 

 Nachtvissen is het hele jaar door toegestaan. Uitgezonderd zijn de natuurgebieden 
waar het nachtvissen nu ook al verboden is. Het gebruik van een tentje e.d. wordt niet 
vrijgegeven. Dit is en blijft de bevoegdheid van de gemeente. De visrechthebbende 
blijft bevoegd om het nachtvissen eventueel toch te beperken om overlast voor 
omwonenden te voorkomen.  
 

 De minimummaten voor de rietvoorn en de winde komen te vervallen. Hiermee wordt 
voorkomen dat wedstrijdvissers – onbedoeld – in overtreding zijn.  
 

 De gesloten tijd voor snoek wordt ingekort tot 31 mei, zodat de einddatum van de 
gesloten tijd gelijk loopt met de gesloten tijd voor aassoorten.  
 

 De minimummaten voor zeevissen worden ook van toepassing als de betreffende 
soort wordt gevangen in het binnenwater. Zo wordt de handhaving inzake het 
meenemen van ondermaatse zeevis flink verbeterd.  
 

 Sportvissers mogen straks (m.u.v. het IJsselmeer) ondermaatse baarzen 
voorhanden hebben op voorwaarde dat de vis levend wordt bewaard en teruggezet. 
Dit maakt het mogelijk deze bij wedstrijden mee te laten tellen.  
 

 Er komt ook een verbod voor sportvissers om hun vis te verkopen. 

 

http://www.sportvisserijnederland.nl/vis_en_water/vissoorten/default.asp?t=1&vissoort=meerval
http://www.sportvisserijnederland.nl/vis_en_water/vissoorten/default.asp?t=1&vissoort=ruisvoorn
http://www.sportvisserijnederland.nl/vis_en_water/vissoorten/default.asp?t=1&vissoort=winde
http://www.sportvisserijnederland.nl/vis_en_water/vissoorten/default.asp?t=1&vissoort=snoek
http://www.sportvisserijnederland.nl/vis_en_water/vissoorten/default.asp?t=2


                                                                            Voor programma zie elders op de site: 

   H.S.V. Tot Ons Genoegen – Apeldoorn  16 

 

Actualiteiten 
Voor wie het zich ontgaan is, 23 november jongstleden was de algemene 

jaarvergadering van T.O.G. Wellicht heb je, net als ik, in de wandelgangen heel wat 

geruchten gehoord. Zo zouden er meerdere vissers pleitten voor een open competitie 

waarin alle hengeltechnieken zijn toegestaan. Daarbij zou zowel de feeder als de vaste 

stok competitie komen te vervallen. Dit laatste is niet het geval, de vaste stok 

competitie zal blijven bestaan.  Maar… beste vissers naast de klassieke competitie 

komt er een vrije hengelcompetitie waarin de regionale helden met elkaar de strijd aan 

gaan om te zien wie er als beste alle hengeltechnieken beheerst. Voel je er wel wat voor 

om een keer een hengeltje uit te gooien tussen de vissers van de Apeldoornse 

hengelaarsvereniging, zij het een feeder-, vaste stok, match-  of misschien wel 

bolognaise hengel? Of ben je toe aan nieuwe ervaringen, nieuwe technieken of mensen 

die dezelfde tak van vissen delen. Dan is het opgeven voor één van de wedstrijden of 

wellicht de gehele competitie niet zo’n slecht idee. Voor meer informatie kun je contact 

opnemen met de wedstrijd commissie.    

In de leden vergadering van 24 Februari 2012, heb ik aangegeven dat ik binnen het 

clubblad een rubriek mis waarin leuke vis verhalen staan. Misschien ken je de site 

matchfishing.nl. Deze site wordt elke dag ge-update.  Uitslagen, verslagen, nieuwe 

producten en weetjes worden continue onder ogen gebracht. Een van de leukste 

rubrieken vind ik de verhalen van 'vissen met wisse'. Hij schrijft regelmatig een stukje 

waarin hij verslag doet van een geviste wedstrijd. Persoonlijk zie ik graag iets soort 

gelijks terug in het club blad, maar dan van enthousiaste vissers die een wedstrijd 

hebben gevist, een unieke vangst willen delen, of gewoon is een leuk vis dagje willen 

beschrijven. Hans Schaufeli heeft na de vergadering geen gras laten groeien over dit 

idee. Hij heeft een stukje geschreven over een vaste stok competitie wedstrijd. Helaas is 

zowel dit artikel als dat van Hans nog niet verschenen in de geplande uitgave van het 

T.O.G blad. Dit kwam door technische problemen binnen T.O.G. Tot grote spijt is er 

enige tijd over heen gegaan maar zoals u ziet is zowel dit artikel als dat van Hans 

verschenen in het club blad. 

T.O.G heeft een groot aantal witvissers, maar door de jaren heen heb ik gemerkt dat er 

in Apeldoorn ook veel roofvissers, karpervissers en vliegvissers zijn. Al met al zou het 

leuk zijn als er van de ≈2800 leden die dit club blad ontvangen, meerdere mensen zijn 

die hun kennis en ervaringen willen delen. Zodat een ieder bekend kan worden met de 

verschillende takken van onze hengelsport. En dit clubblad een interessant blad wordt 

dat iedereen graag leest. 

              Lennard Fransen 
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Een dagje in de Betuwe 1 
 

Maandag 2 april 2012 zat ik weer in 

Groningen, doordeweeks woon ik daar in 

verband met mijn studie. Zoals gewoonlijk 

pakte ik mijn rooster om te kijken wanneer ik 

kon gaan vissen. De studie was me die week 

goed gezind en op woensdag had ik mijn 

laatste college voor die week. Dat betekent 

dus tijd zat om te gaan vissen! Het weekend 

ervoor werd de jaarlijkse hengelsport beurs 

van hengelsport Pelgrim gehouden. Jan en 

Lydia Veldhuizen, bijgestaan door een 

enthousiast team van vissers, verzorgden twee leuke dagen die je als visser niet mag 

missen. Door alle enthousiaste vis verhalen kreeg ik zelf een grote drang om te gaan 

vissen. Daarom ging ik de woensdag snel van Groningen naar Apeldoorn om mijn 

spullen op orde te maken. Ik redde het nog net om voor de sluiting bij hengelsport 

Pelgrim te komen en mijn voer en aas te halen. Een halve liter casters, een halve liter 

grote maden, een kwart liter kleine maden en 3 blikken mais moesten de vangst gaan 

binnen halen. Als voer nam ik 1 liter leem en 5 kilo ‘rits super’ mee. Een allround voer 

bedacht door Eduard Ritsema en alleen verkrijgbaar bij hengelsport Pelgrim. Met dit 

voer durf ik bijna overal te gaan vissen en weet ik zeker dat ik vis vang. 

Op de planning stond een dagje Betuwe, van horen zeggen werd en wel leuk vis 

gevangen. En dat wou ik maar al te graag zelf gaan testen. Vismaat Martin Krouwel 

had het druk met werken en kon helaas geen dagje vrij nemen. John Krenger wou in 

eerste instantie wel mee, echter de weersvoorspelling schrikte hem een beetje af en hij 

koos ervoor om zijn spullen op orde te maken. Wat overigens erg veel waard is, want 

“een goede voorbereiding is het halve werk”. Het werd dus een dagje alleen aan de 

waterkant. 

 

Nadat ik woensdag middag mijn aas en voer had gehaald heb ik nog een aantal 

onderlijnen en tuigen geknoopt. Vervolgens alle spullen klaar gezet, het voer de eerste 

keer bevochtigd en toen vroeg naar bed gegaan. De wekker ging om 8 uur, en om 10 

uur was ik aan het water, de Linge rondom Leerdam. Een prachtig water wat er mooi en 

strak bij lag. Snel de spullen uit de auto gepakt en onderaan de dijk gezet. Tijdens het 

opbouwen zag ik al een aantal keren wat "platten" (vissers taal voor brasems) boven 

komen.  
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Een dagje in de Betuwe 2 

 

Drie topsets met de gewichten 1, 2 en 3 

gram moesten ervoor zorgen dat het 

aas op de juiste manier werd 

gepresenteerd. Ik koos voor 2 bol- 

vormige dobbers, model 'Bastiaan' van 

Timms Dobbers, deze zijn stabiel en 

uitermate geschikt voor de visserij op 

diepe en stromende wateren. Het 

zogenaamde "blokken" (de dobber stil 

houden in de stroming) is met deze 

modellen goed te doen. Naast de 

bolvormige pennen gebruikte ik model 

'Colin' van Timms Dobbers. Deze 

dobber gebruik ik voor de driftende 

visserij (de dobber van links naar rechts of vice versa over de voerstek laten stromen). 

Alle tuigen hadden  een bovenlijn van 10/00. Onderlijnen van 08/00 tot 06/00 haak 

maat 18 t/m 14.Naast 3 topsets had ik ook een cupset in gereed stelling gebracht. Dit 

doe ik altijd zodat ik mijn voer exact op de voerplek kan cuppen.  

 

Acht sinasappel grote voerballen gooide ik recht onder de top, verspreid over een kleine 

vierkante meter. Daarboven op cupte ik 4 ballen vol met casters en mais. Deze 4 ballen 

cupte ik in het midden van de stek om zo een 'hot spot' te creëren. Ik begon te vissen 

met het lichtste topset, met de haak 5 centimeter boven de grond om zo eerst de kleine 

vis weg te vangen. De eerste drift over de stek leverde meteen een mooie aanbeet op, 

aanslaan en binnen halen. Een voorn van z’n 15 centimeter verdween snel in mijn 

leefnet. Snel weer twee kleine maden aan de haak en opnieuw ingezet. In het eerste half 

uur ving ik met regelmaat leuke voorns. Het was een leuke visserij maar toen ik links 

en rechts de grote platte zag draaien werd ik toch wat gretig. Ik cupte een bal leem 

volgepropt met casters en mais op de hotspot om zo de platte die bovenin zaten naar de 

grond te krijgen. Vervolgens bleef ik nog wel op de voorns door vissen maar nu met 

een staande haak. Ik merkte gelijk dat de aanbeten afnamen. Dit kan betekenen dat de 

voorns deze aaspresentatie niet fijn vinden, maar het kan ook betekenen dat er platte op 

de stek liggen. Vaak verdwijnen de kleine vissen van je stek op het moment dat er één 

of meerdere grote vissen arriveren. Ik besloot om de 2 grams dobber te pakken en in te 

zetten met een grote made en een caster op de haak.  
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Een dagje in de Betuwe 3 

 

Eerst een paar driften over de stek, helaas zonder resultaat. Maar op het moment dat ik 

mijn hengel in de ‘front bar’(blauwe steun op de foto) legde, schoot de pen ineens weg. 

Ik sloeg snel aan en een dikke meter elastiek schoot uit mijn top. Een paar zware stoten 

aan het elastiek verraadden het typische gevoel van een mooie platte aan de stok.  

 

Gelijk na het binnen halen een bal leem gepakt vol met aas gepropt en deze weer op de 

hotspot gecupt.  

Vervolgens snel weer ingezet en de hengel in de front bar geplaatst. Binnen 5 minuten 

was het weer raak, de dobber kwam tot aan het drijflichaam omhoog, een mooie 

opsteker zorgde voor de tweede platte in het net. Als je binnen 10 minuten twee platte 

in je net kan leggen dan is het vaak zo dat er veel vis ligt. Vandaar dat ik ook 

overschakelde op de 3 grams dobber, bolvormig model uitgepeild met een sleepje van 

15 centimeter. In het erop volgende uur was elke inzet een dikke brasem! Na 3,5 uur 

vissen moest ik helaas inpakken, want mijn vader had de auto nodig. Al met al heb ik 

een heerlijk 

dagje zitten 

vissen. Het 

was prachtig 

weer en de vis 

deed leuk mee. 

Het resultaat 

19 dikke platte 

en 12 voorns 

waren goed 

voor 29 kilo.  

 

 

 

 

 

Met dank aan, de hardloopster die foto’s wou maken en Geert Fransen voor het 

beschikbaar stellen van de auto. 

Voor vragen, opmerkingen, en dergelijke  kun je mailen naar: 

Lenn_sl@hotmail.com 

 

  Lennard Fransen 
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T.O.G. afd. Wilp 

  
 
Geachte leden. 

  

Hierbij wordt u uitgenodigd voor de jaarvergadering 2013. 

  

Deze vergadering vindt plaats op dinsdag 12 maart 2013  

bij de fam Schrijver, Ooyseweg 2 Wilp. 

  

Aanvang om 20.00 uur. 

  

De agenda voor deze avond is: 

  

* Opening door de voorzitter 

  

* Notulen vorige vergadering 

  

* Ingekomen stukken 

  

* Jaarverslag secretaris 

  

* Jaarverslag penningmeester 

  

* Verslag kascommissie (G. Niemeyer en A. de Valk, reserve Lex Hekkers) 

  

* Bestuursverkiezing 

De heer Max vd Bergh (penningmeester) en Gerrit Karrenbeld (secretaris) zijn 

aftredend, maar hebben zich opnieuw beschikbaar gesteld (tegen kandidaten      

zich voor aanvang van de vergadering schriftelijk mede ondertekend door vier 

leden melden bij de secretaris)      

 * PAUZE 

 * Uitreiking prijzen kampioenen 

  

* Behandeling wedstrijd programma 

  

* Rondvraag 

  

* Sluiting vergadering 

  

Tot ziens op dinsdag 12 maart 2013 

  

Met vriendelijke groet, namens het bestuur,                                    G. Karrenbeld, secretaris 
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Ledenvergadering 23 november 2012  
 

Winnaars van diverse competities. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Senioren 2012: 

1: John Krenger, 2:Wim Groten, 3: Willem Oldenmenger. Grootste Vis, Jos van Rooyen 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Impressie zaaloverzicht ledenvergadering 23 november 2012 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Van achter de bestuurstafel de zaal observeren. 
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Ledenvergadering 23 november 2012  
 

Winnaars van diverse competities. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
Koningskruis 2012:  

1: Bram Ploeg, 2: Jannes Kars, 3: Martin Verbeek 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Vaste stok 2012: 

1: Willem Oldenmenger, 2:Bertus Vels, 3: Harry Middelink. Grootste Vis, Bertus Vels 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Feeder 2012:  

1: Martin Verbeek, 2: Bram Ploeg, 3:Johnny Zimmer. Hoogste dag gewicht, Johnny Zimmer 
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Lennard Fransen naar het WK in Frankrijk 

 

Van 22 t/m 29 juli 2013 zal Lennard 

Nederland vertegenwoordigen op het 

WK onder de 23 in Rieux, Frankrijk. 

 

Met zijn knappe prestatie om 2
e
 te 

worden in de topcompetitie 2012 is hij 

verkozen in het nationale team zoet 

water vissen onder de 23. 

 

Lennard komt uit inze eigen jeugd, voor 

TOG is dit uniek. In het al lange bestaan 

van onze vereniging is er nog nooit 

iemand doorgestoten vanuit de jeugd 

naar de nationale selectie. 

 

Lennard zit in een team van vijf mannen, Ramon Ansing, Sjors Milder Lucien de 

Rade en Roel Reuvers. 

Deze vijf gaan ons land vertegenwoordigen op de WK in Frankrijk. 

We zullen Lennard volgen. Zoveel mogelijk informatie doorgeven op de site, 

samen met Lennard gaan we kijken of hij een soort dagboek wil bijhouden. 

Als Apeldoornse Hengelaarsvereniging zijn wij blij voor Lennard en trots als 

vereninging dat hij dit mee mag  maken. 

We wensen Lennard en het team alvast veel succes en dat zij maar veel grote en 

zware vissen uit het Franse water mogen vangen. 
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Website TOG in nieuwe jas 
 

http://togapeldoorn.mijnhengelsportvereniging.nl/ 

 

Vanaf oktober 2012 zijn een aantal mensen bezig de nieuwe site van TOG “aan te 

kleden”. 

Kost nogal wat tijd en overleg hoe het aan te pakken en wat er op te plaatsen.  

Deze site is via Sportvisserrij Nederland aangevraagd waardoor we niet vast zitten 

aan een provider die nu nog onze site in de lucht “houdt”. 

De oude site, http://www.tog-apeldoorn.nl/ zal binnenkort verdwijnen van het web. 

Er wordt een doorschakeling gelegd zodat er bij het invoeren van het oude internet 

adres een ieder meteen doorgelinkt wordt naar de nieuwe site. 

 

Met dank aan Henry van Lith, Parick Bomhof, Jan van Engeland, Theo Bonnink 

die mee gedacht hebben en met het opzetten van deze site. 

Patrich zal ons bijstaan met het onderhouden en actueel laten zijn van de site. 

Henry zal de uitslagen verzorgen van alle wedstrijden zodra hij de gegevens binnen 

heeft. 

Jan van Engeland en Theo Bonnink zullen alles van de jeugd bijhouden en 

invullen. 

Voor sommige mensen zal het nog even zoeken zijn om de gegevens op het scherm 

te krijgen die ze willen hebben. Probeer het eens uit. Voorlopig is het concept 

programma, reglementen en een gedeelte van de agenda ingevuld. 

 

Mist U iets, laat het even weten, tog@upcmail.nl , zullen we proberen dit aante 

passen en zo nodig gebruiksvriendelijker te malen. 

 

Nieuws, vacatures en algemene zaken zullen door ondergetekende bijgehouden 

worden in overleg met het bestuur. 

 

Als bestuur van TOG, en alle mensen die hieraan meewerken om er een gebruiks-

vriendelijke, overzichtelijke site van te maken en natuurlijk te houden. 

 

Tips, aanbevelingen, zijn altijd van harte welkomvia de mail: tog@upcmail.nl 

 

Secretaris, 

             Jan Riemsdijk 
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Jeugdcommissie  
Apeldoornse  
Hengelaarsvereniging 

 

14
e
 Schoonmaakactie door T.O.G jeugd  

 

Wanneer: Op Zaterdag 20 april 2013 van 08.30 tot 11.30 uur. 

Onder coördinatie van de jeugdcommissie gaan de jeugdleden van de 

hengelaars-vereniging T.O.G. weer een gedeelte van het Apeldoorns 

Kanaal schoonmaken. 

            

We gaan het kanaal tussen de Marchantstraat en de 

Landdrostlaan schoonmaken aan kanaal zuid. 

We beginnen bij de Marchantstraat.  

De verzamelplaats is aan de voorzijde bij Werklust. 

Wij denken dat er veel rommel in en om het water zal liggen.  

Ook zal er dit jaar weer met dreggen gewerkt worden om de grote 

stukken uit water te halen. 

We maken er weer een leuke ochtend van 
Je hoeft niets mee te nemen, voor prikstokken, vuilniszakken, handschoenen en 

containers zal worden gezorgd. Neem gerust je vriendje of vriendinnetje mee. 

Na het opruimen gaan we patat eten  

Doel van deze actie is om de mensen te laten zien dat afval niet in de natuur thuis 

hoort. 

(Er zal worden gezorgd voor Koffie en Fris) 

Wij zoeken voor de begeleiding van onze jeugd nog seniorleden die 

onze jeugdleden willen ondersteunen tijdens de schoonmaak . 

Opgave bij : 
Jan van Engeland Tel.nr. 5215396 of E.mail: j.engeland@chello.nl

   

Nieuw: TOG jeugd  nu ook op Facebook meld je aan als vriend of 

vriendin bij Jeugd TOG Apeldoorn. 

 

Onze jeugdpagina nu ook op internet. www.tog-apeldoorn.nl 

doorklikken naar de jeugdpagina. 
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Jeugdcommissie 
Apeldoornse 

Hengelaarsvereniging 
“Tot Ons Genoegen” 

 
Op zaterdag 25 mei 2013 organiseren we voor de derde keer een  

Familie vistoernooi 
 

Het wordt gehouden op de nationale hengel dag, dat betekend dat iedereen mee 

mag doen ook al heb je geen visvergunning. 

Wat gaan we doen? 

We gaan vissen met je eigen familie, vader, moeder, zus of broer. 

Eventueel mag je ook je vriendjes of vriendinnen, buurman of buurvrouw 

meenemen. 

Jullie vissen allemaal naast elkaar op 1 nummer. 

Jou familie mag niet groter zijn dan 5 vissers. 

Mocht er iemand zijn die geen hengel heeft, dan kunnen zij die lenen bij de 

jeugdcommissie. Hengelkeuze is vrij. 

 

Er wordt gevist in de vijver aan het Zuiderpark in Apeldoorn zuid,  

Er worden wel plaats nummers uitgereikt. 

De wedstrijd wordt gevist van 08.45 uur tot 11.30 uur. 

 

Deelname is gratis 
 

Voor het leukste team is in ieder geval een prijsje beschikbaar.  

 

Leefnet is VERPLICHT 

 

Jullie kunnen je opgeven bij Jan van Engeland of iemand van de jeugdcommissie 

 

Hou de jeugdpagina van onze website www.tog-apeldoorn.nl in de gaten voor de 

actuele gegevens. 

TOG nu ook op facebook, je kunt je aanmelden als  vriend of vriendin op facebook 

bij Jeugd TOG Apeldoorn. 

 

Wij zouden het fijn vinden als je van te voren laat weten of je mee wilt doen. 

 

De jeugdcommissie. 
 

 


