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Nummer:  02 
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RIJDPROGRAMMA 

 op                                   
 
 
 

 
  
 
  
 

          Hengelsport Apeldoorn ruimt op ! 
  

          Op vrijdag 24 en zaterdag 25 mei 2013 
 

  Hoge kortingen op grote merken ! 
 

  Volg ons ook op Facebook en maak kans op leuke prijzen! 
 

   Snijdersplaats 12, 7328 VJ Apeldoorn, 055-5341155 
                                                                        www.hengelsportapeldoorn.nl 
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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 
 
 
Vice voorzitter 
J.G. van de Put 
Nijbroekseweg 107 
7323 XC Apeldoorn           
055 3665929 
06 13691400 
 

 
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 
riemsdijk@upcmail.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 naarl:   
vissersproat@upcmail.nl  
 

 



PELGRIMHENGELSPORT 

          KLARENBEEK 
 
PROLINE DIEPVRIES BOILIES 5 KG. DIV. SMAKEN 

25 % KORTING 
=========================== 

Heel veel karper artikelen voor de ½ prijs 
kom in de winkel kijken voor alle 

AANBIEDINGEN  
=========================== 

ALLE EVEZET KILO ZAKKEN VOER 

4 halen = 3 betalen 
====================== 
Schepnetsteel + schepnet  2 mtr.    €15.95 
       3 mtr.    €17.95 
===================================== 

 

 

Pelgrimhengelsport 

Klarenbeekseweg 125 

Klarenbeek 

055-3011225 
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Vissersproat Digitaal 
 
Het drukken van de Vissersproat kost onze vereniging steeds meer geld. In het jaar 
2012 hebben de vier uitgaven van ons clubblad rond de € 8000,- gekost. 
In deze moderne tijd en met een compleet nieuwe site via Visserij Nederland zien 
wij de mogelijkheid om het clubblad digitaal te gaan publiceren. 
We zijn ook doende om via de site snelle informatie te verstrekken zoals nieuws, 
oproepen, inschrijvingen. 
We willen de gedrukte Vissersproat op papier terug brengen en alleen de mensen 
die aangeven dat ze graag een gedrukt exemplaar willen blijven ontvangen kunnen 
dit aangeven via inschrijving bij de secretaris. Komend jaar, 2013, zal de 
Vissersproat in ieder geval zowel digitaal als gedrukt verschijnen.  
 
   De vissersproat is digitaal terug te vinden op de site: 
   http://togapeldoorn.mijnhengelsportvereniging.nl/ 
   actueel – nieuws. 
 
Insturen voor 1 december 2013. Diegene die niet reageren, ontvangen per 
januari 2014 niet meer de papieren Vissersproat. 
Met dit moderne medium kunnen we als vereniging veel kosten besparen. 
Wilt U de Vissersproat op papier blijven ontvangen stuur dan onderstaand 
formulier in: 
 
Opsturen naar: 
Redactie Vissersproat 
TOG Apeldoorn,  
Oude Beekbergerweg 52 B, 7331 HP Apeldoorn 
 
 
  Ik wil graag de Vissersproat in gedrukte versie blijven ontvangen 
 
    
   Naam:   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 
 
   Adres:   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 
 
   Postcode-plaats: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
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Op weg naar het WK 
 
Ik zal mezelf even voorstellen, mijn 
naam is Lennard Fransen, 21 jaar oud en 
student aan de universiteit in Groningen. 
Mijn ouders wonen in Apeldoorn en naar 
3 jaar in Groningen te hebben gewoond 
ben ik sinds kort ook weer terug in 
Apeldoorn. Ik ben geboren in Sri Lanka 
en geadopteerd toen ik 2 maanden oud 
was. Toen ik 6 was zijn we terug 
geweest, hier werd mij voor het eerst een 
hengel in de hand gedrukt en naar een 
aantal vissen te hebben gevangen heb ik mijn hobby, sport en passie gevonden.  
De eerste 6 jaar heb ik voornamelijk in de vijvers van de maten gevist, veelal op snoek. Na 
een bezoekje aan een hengelsport kwam ik de flyer van de  T.O.G jeugdcursus tegen.  
Tijdens de cursus ben ik voor het eerst in aanraking gekomen met het wedstrijdvissen. Door 
goede begeleiding van o.a Bert brouwer, Martin Verbeek, Eduard Ritsema, en John Krenger, 
leerde ik snel en begon ik enkele wedstrijden te winnen. Mijn ouders zijn geen vissers en 
hebben eigenlijk ook niks met het vissen ze konden mij dus vrijwel niks leren. Desondanks, 
zijn zij erg belangrijk geweest.  Want naast de jeugd competitie viste ik ook wel eens met de 
senioren mee. Dit is nooit in Apeldoorn en buiten de keren dat ik met iemand mee kon rijden 
brachten zij mij naar de waterkant. Ik ben ze hiervoor zeer dankbaar want als zij mij niet in 
dat opzicht hadden gesteund dan zou ik nooit het niveau hebben bereikt wat ik nu heb.  
Zoals ik al zei ben ik vanaf mijn 12e begonnen met het wedstrijdvissen, in het begin was het 
leuk en spannend om in de vijvers van Apeldoorn te vissen. Later ging ik vooral kijken bij 
de senioren met name bij de selectie wedstrijden voor het NK. Daarnaast viste ik zelf ook 
selectie wedstrijden, maar dan voor het NK 
junioren. Daarvoor heb ik mijzelf 5 keer weten 
te plaatsen. Ik mocht dan ook naast, 2 maal 
Apeldoorns kampioen te zijn geweest ook, 2x 
Oost-Nederlands kampioen worden. In het jaar 
2009 kwam er een mooi hoogtepunt. In dat 
jaar won ik het Nederlands Kampioenschap 
jeugd (u18). Succes smaakt naar meer en in 
2008 ben ik begonnen met het meevissen van 
de Nationale Topcompetitie u18 (TC). Dit is 
een competitie waar je voor wordt uitgenodigd 
zodra je bij de eerst X aantal vissers eindigt op 
een NK. Het meevissen van de topcompetitie 
ging in die tijd nog in de vorm van 
dagdeelnemer, op die manier kon ik veel 
ervaring op doen. Mijn doel is ook altijd 
geweest om zoveel mogelijk te leren en te 
ontwikkelen, dat is in mijn visie ook de manier 
om de top te bereiken. 
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 Uiteraard wou ik wel de gehele competitie vissen maar als jongen van 17 jaar heb je nog 
geen rijbewijs. Mijn vader wou me veel brengen maar naast de senioren wedstrijden, 
selecties voor NK’s en dergelijke kon hij het niet maken, naar mijn zusje en moeder, om nog 
meer weg te zijn. Geheel begrijpelijk! Vanaf mijn 18e  kon ik wel de gehele TC meevissen, 
ik had vanaf dat moment mijn rijbewijs en kon gaan en staan waar ik wou mits de auto 
beschikbaar was. Ik ben er toen dan ook 200% voor gegaan, dit is namelijk de competitie 
met de beste junioren van Nederland die strijden om een plek binnen de Nederlandse 
Selectie (NS).  De NS zijn de 10 hoogst geklasseerde, naar 8 wedstrijden, waaruit de 
bondscoaches het team kiezen dat ons land gaat vertegenwoordigen bij de internationale 
wedstrijden. Dit is voor mij altijd iets geweest wat ik graag wou, een plaats binnen de NS 
om zo internationaal te mogen vissen. Het eerste jaar binnen de TC verliep redelijk goed 
helaas eindigde ik net buiten de NS (11e). Het tweede jaar van de TC verliep eigenlijk 
dramatisch, ik was begonnen met studeren in Groningen en dit koste me veel tijd en energie. 
Ik moest prioriteiten stellen want je studie bepaalt een groot deel van je toekomst. Ik kon op 
dat moment minder vissen en dit zag ik terug in het resultaat.  Het tweede jaar van mijn 
studie gaf me wel veel tijd om te trainen. Veel vissen en uren maken, vissen met de 
matchhengel, vissen op onbekende wateren, trainen op de wedstrijd wateren en veel contact 
zoeken met vissers die het goed kunnen. Ik moet zeggen dat de TC wereld niet hetzelfde is 
als regionale wedstrijden, er wordt namelijk veel met verse de vase gevist. Verse de vase 
zijn muggenlarven. 
Dit vergt oefening en kennis om met dit aas te vissen. Je moet namelijk je voer, 
leem/bosgrond en dergelijke er op aan passen. Het tweede jaar van de TC was vooral een 
leer jaar, ik kwam in contact met Ronald Nannings en hij heeft me erg veel bijgebracht. Ook 
leerde ik Martin Krouwel kennen een goede visser met een sterke motivatie, kortom een 
ideale trainingsmaat. Afgelopen jaar was mijn 3e seizoen binnen de TC, de voorbereidingen 
begonnen al in december 2011 met het bestellen en op orde maken van alle materialen die ik 
dat jaar nodig zou hebben. Jan Veldhuizen van Hengelsport Pelgrim heeft mij toen goed 
geholpen met het bestellen van de benodigdheden. Het jaar kon beginnen en het eerste 
weekend in Hellevoetsluis verliep redelijk goed, ik stond na 2 wedstrijden op een 6e plaats 
in het klassement.  

Het tweede weekend was in 
assen, dichtbij Groningen en 
dat verleende zich goed voor 
een optimale voorbereiding. 
Met 6x vissen op het wedstrijd 
water had ik een goed idee 
voor de te kiezen tactiek, de 
strategie pakten goed uit en de 
eerste dag viste ik een tweede 
plek. De tweede dag van dat 
weekend was nog beter en ik 
won de wedstrijd met ruim 22 
kilo. Vanaf dat moment was ik 
de ranglijst aanvoerder binnen 
de TC.  
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Het 3e weekend was in de Lage Vaart bij Lelystad, geen onbekend water en ook hier wist ik 
de 5e wedstrijd van de TC te winnen. Na 6 wedstrijden stond ik nog steeds op de eerste 
plaats, met 2 punten verschil gevolgd door, ex-wereldkampioen en drievoudig winnaar van 
de TC, Sjors Milder. Het laatste weekend zou dus erg spannend worden. De eerste dag viste 
hij een 3e plek en ik een 4e. Het gevolg daarvan was dat op de laatste wedstrijd dag er nog 1 
punt verschil zat tussen Sjors en mij. Helaas maakte ik de laatste dag een verkeerde keuze 
het resultaat die dag was een magere 13e plek. Sjors deed wat hij moest doen en viste een 
sterke wedstrijd. Ondanks de mindere prestatie op de laatste dag werd ik tweede in de 
Nationale Topcompetitie. Een resultaat wat ik voor het seizoen niet had durven zeggen. Tot 
stand gekomen zonder fabriek sponsor of coach, geen bankrunner of iemand die mij hielp. 
Daarom ben ik hier zeer content mee.  
Vanaf dat moment was het afwachten wat de bondscoaches voor keuzes zouden maken. Een 
plek binnen de NS had ik reeds behaald. Nu was het aan de coaches om hun 5 man te kiezen 
die op het Wereld Kampioenschap in Frankrijk ons land gaan vertegenwoordigen. Tot grote 
vreugde hebben ze mij gekozen! Dit betekent dat ik in Juli 2013 naar Frankrijk zal gaan om 
hier tegen de top van de wereld te vissen en uit te maken wie zich als team en als individu 
Wereld Kampioen zoetwatervissen (u23) mag noemen.  
 
In de aanloop naar het WK zal ik via de website verslag doen van de ontwikkelingen 
omtrent dit WK. Ik hoop zo geïnteresseerden te voorzien van de ontwikkelingen.  
Mocht je vragen hebben of opmerkingen, dan kun je mailen naar ‘Lenn_sl@hotmail.com’ 
Tot ziens aan de waterkant! 



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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Organiseert op dinsdag 2 juli 2013 
 

 jaarlijkse z o m e r a v o n d w e d s t r i j d 
 

Er wordt gevist in het Kanaal Potlood / Kade 
Tijd : 19.00 – 21.30  uur,  Loting : 18.15  uur 

 

Deelname is  Gratis 
 REGLEMENT: 
• Alleen vaste stok 
• Vissen op gewicht (snoek, snoekbaars en paling tellen niet mee) 
• Vissen en voeren met verse de vase, aardappelen, gekleurde maden en 

gekleurde lokvoeders is verboden. 
• Er mag zich tijdens de weging niet meer dan 20 kg. in een leefnet bevinden. 
• Bij nood-/onweer beslist de wedstrijdleiding 
• T.O.G. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade in welke vorm dan ook 

geleden 
• De prijsuitreiking vindt plaats aan het water. 
 
 
 
 
 
   

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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Organiseert op zaterdag 20 juli 2013 
 
               1e Marathonwedstrijd in de  IJssel  boerderij Terwolde 
 

Tijd : 07.30 – 16.00  uur 
Loting :   06.30  uur 

          

 Deelname alleen via voorinschrijving 
 
Hiervoor onderstaande strook invullen en voor 13 juli 2013  inleveren bij: 
 
 Koos Koers, Jannes Kars, Martin Verbeek, Michael v.d. Velde, Jos van Rooyen 

Inschrijfgeld voldoen bij inschrijving € 5,00 
 

1e Weging om 11.30 uur, half uur pauze. Vis mag niet langer dan 6 uur in leefnet. 
 
REGLEMENT: 
• Hengelkeuze vrij 
• Vissen op gewicht (snoek, snoekbaars en paling tellen niet mee) 
• Vissen en voeren met verse de vase, aardappelen, gekleurde maden en 

gekleurde lokvoeders is verboden 
• Er mag zich tijdens de weging niet meer dan 20 kg vis in een leefnet bevinden. 
• Bij nood-/onweer beslist de wedstrijdleiding 
• T.O.G. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade in welke vorm dan ook 

geleden 
• De prijsuitreiking vindt plaats aan het water. 
 
----------�-------------�-------------�-------------�-------------�------------�----- 
 
Deelnemer 1e marathonwedstrijd 14 juli 2012, inleveren voor 13 juli  2013 
 
 
Naam : …………………………………………………………………… 
 
 
Adres : ………………………………………………………………….. 
 
 
Woonplaats : …………………………………………………………… 
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Wedstrijd vissen vrije hengel 2013 
 
Op 29 april 2013 was er weer een vrije hengel wedstrijd 
in  de Eem bij Baarn. Begiinend met de feeder ving ik 
twee voorntjes. Daarna ging de hengeltop “snap” daarna 
zag ik helemaal niets meer. Het werd windstil en 
overgestapt naar de vaste stok. Hier een voorntje en 
verder geen enkele beweging in de dobber. Later weer 
overgestapt naar de feeder. Uiteindelijk nog een klein 

voorntje gevangen en 
daarna geen beweging 
meer gezien. Na de 
wedstrijd samen met 
Bertus wegen. Wat een vis, helaas niet bij mij. Jos 
van Rooyen had er een prachtige zeelt bij zitten. 
Kon het niet laten om deze op de foto te zetten en 
deze te delen in de Vissersproat. 
Ik blijf oefenen, en kijken bij andere vissers om 
uiteindelijk eens wat hoger op de uitslagen lijst te 
komen. Gelukkig hadden we er goed weer bij. 
 

                                           Jan Riemsdijk 
 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
KARPER info avond 15 mei 203 
Op 15 mei 2013 gaat de karpercommissie een info avond geven over het 
karpervissen in de IJssel. Speciaal hiervoor is een ervaren IJssel karpervisser 
uitgenodigd om uitleg en informatie te geven over het vissen in de IJssel op karper. 
Tevens geeft hij een sitekick over het vissen op barbeel. 
Dit is een interactieve avond waar iedereen ook vragen kan stellen en tips wat de 
beste manieren zijn en verdere vragen die je graag wilt stellen. 
Deze avond is voor iedereen, leden en niet leden van TOG. 
De intree is gratis. 
15 mei 2013, aanvang 19.30 uur 
Deze avond wordt gehouden in de kantine van de Eerste Algemene 
Tuintjesvereniging (EAV) aan de Landrostlaan in Apeldoorn. 
U bent allen van harte welkom. 
       Karper commissie 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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Organiseert op zaterdag 15 september 2013 
 

2e Marathonwedstrijd in de  IJssel  bij de Bolwerk 
 

Tijd : 07.30 – 16.00  uur 
Loting :   06.30  uur 

          

 Deelname alleen via voorinschrijving 
 
Hiervoor onderstaande strook invullen en voor 8 september2013  inleveren bij: 
 
 Koos Koers, Jannes Kars, Martin Verbeek,Michael v.d. Velde, Jos van Rooyen 

Inschrijfgeld voldoen bij inschrijving € 5,00 
 
1e Weging om 11.30 uur, half uur pauze. Vis mag niet langer dan 6 uur in leefnet. 
 
REGLEMENT: 
• Hengelkeuze vrij 
• Vissen op gewicht (snoek, snoekbaars en paling tellen niet mee) 
• Vissen en voeren met verse de vase, aardappelen, gekleurde maden en 

gekleurde lokvoeders is verboden 
• Er mag zich tijdens de weging niet meer dan 20 kg vis in een leefnet bevinden. 
• Bij nood-/onweer beslist de wedstrijdleiding 
• T.O.G. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade in welke vorm dan ook 

geleden 
• De prijsuitreiking vindt plaats aan het water. 
 
----------�-------------�-------------�-------------�-------------�------------�----- 
Deelnemer 2e marathonwedstrijd 15 september 2013. 
Inleveren voor 8 september 2013 
 
 
Naam : …………………………………………………………………… 
 
 
Adres : ………………………………………………………………….. 
 
 
Woonplaats : …………………………………………………………… 
 



Dag Datum Omschrijving Viswater Prijsuitr. Tijd
za 31-mrt Examen viscursus Rijnveste 08.30-11.00
zo 17-mrt Apeldoorn / Wilp Yssel  Bolwerk Water 08.00-11.30
za 06-apr 1e vaste stok Eem daatselaar Water 07.30-11.30
za 13-apr N.O.K. Beukerskanaal  Steenwijk
zo 14-apr 1e vrije hengel Eem Daatselaar Water 08.00-13.00
za 20-apr Schoonmaak aktie Jeugd Marchantstraat/Landdrostlaan 08.30-11.30
za 20-apr 2e vaste stok Eem daatselaar Water 07.30-11.30
zo 28-apr 2e vrije hengel Eem Daatselaar Water 08.00-13.00
za
wo 01-mei 1e senioren wedstrijd Yssel  Bolwerk Water 10.00-15.00
vr 10-mei 1e jeugd wedstrijd Bolletje Eglantier Water 18.15-20.00
vr Water
za 11-mei N.K. Clubs Hilversumskanaal  Vreeland
za 11-mei 3e vaste stok Zwolle Ysselkanaal Water 07.30-11.30
wo 15-mei 2e senioren wedstrijd Yssel Terwolde Boerderij Water 10.00-15.00
za 18-mei Rayon 2  individueel
vr Water
za 25-mei Nat. Hengeldag Yssel  Bolwerk Water 07.30-11.30
za 25-mei Familie toernooi Zuiderpark Water 08.45-11.30
zo 26-mei 3e vrije hengel Baardmeesweg Water 08.00-13.00
za Water
wo 29-mei 3e senioren wedstrijd Yssel Welsum Water 10.00-15.00
za 01-jun Sel. O.N. Jeugd Beukerskanaal (noordzijde)
za 01-jun 4e vaste stok L.V. Zwembad (dronten) Water 07.30-11.30
zo 02-jun 4e vrije hengel Ijssel Bolwerk Water 08.00-`13.00
vr 07-jun 2e jeugd wedstrijd Rijnveste water 18.15-20.00
za 08-jun Sel. O.N. Feeder Urkervaart
za 08-jun
zo 09-jun
wo 12-jun 4e senioren wedstrijd Yssel  Bolwerk water 10.00-15.00
vr 14-jun Vis je Rijk Water 18.15-20.00
za 15-jun Sel. O.N. Feeder
vr 21-jun Koppel Oud / Jong Rijnveste water 18.15-20.00
za 22-jun Sel. O.N.Korps / Individueel Hoogeveensevaart
zo 23-jun 5e vrije hengel Ov,. Vecht  Dalfsen Water 08.00-13.00
wo 26-jun 5e senioren wedstrijd Yssel Strekdam Wilp water 10.00-15.00
vr 28-jun 3e jeugd wedstrijd Fauststraat water 18.15-20.00
za 29-jun 5e vaste stok L. V. Grasdrogerij Water 07.30-11.30
di water
di 02-jul Zomeravondwedstrijd Kanaal Kade Water 19.00-21.30
vr 05-jul 4e jeugd wedstrijd//Vis je Rijk Zuiderpark Water 18.15-20.00
zo 07-jul 6e vrije hengel Ijssel Terwolde/gemaal Water 08.00-13.00
wo 10-jul 6e senioren wedstrijd Yssel Terwolde Boerderij Water 10.00-15.00
za 13-jul 6e vaste stok Oude Ijssel Doesburg Water 07.30-11.30
zo 14-jul 7e vrije hengel Eem Daatselaar Water 08.00-13.00
za 20-jul 1e marathon wedstrijd Yssel Terw. Boerderij        Water 07.30-16.00
zo 21-jul
wo 24-jul 7e senioren wedstrijd Yssel Welsum Water 10.00-15.00
za 27-jul 7e vaste stok Oude Ijssel Stokhorst Water 07.30-11.30
zo 28-jul 8e vrije hengel L.V. Trekweg (Praamweg) Water 08.00-13.00
vr 02-aug 5e jeugd wedstrijd Kanaal  Kade Water 18.15-20.00
zo 04-aug 9e vrije hengel L.V. Grasdrogerij 08.00-13.00
wo 07-aug 8e senioren wedstrijd Yssel  Bolwerk Water 10.00-15.00
vr 09-aug Panlat wedstrijd Kanaal  Kade Water 19.00-21.30
za 10-aug
zo 11-aug
vr Water
za 17-aug 8e vaste stok Oude Ijssel Doesburg Water 07.30-11.30
wo 21-aug 9e senioren wedstrijd Yssel Strekdam Wilp Water 10.00-15.00
vr 23-aug 6e jeugd wedstrijd Zuiderpark Water 18.15-20.00
za 24-aug Koppel wedstrijd Ijssel Yssel  Bolwerk Water 07.30-13.00
zo 25-aug 10e vrije hengel Urkervaart Water 08.00-1300
vr 30-aug 7e jeugd wedstrijd Fauststraat Water 18.15-20.00
za 31-aug N.K. Senioren Noordwillemskanaal  Vries
za 31-aug 9e vaste stok Yssel Terwolde. Boerderij Water 07.30-11.30
zo 01-sep A'doorn / Wilp Yssel Moria Water 07.30-11.30
wo 04-sep 10e senioren Yssel Terwolde Boerderij Water 10.00-15.00
vr 06-sep 8e jeugd wedstrijd Kanaal  Kade Water 18.15-20.00
za 07-sep N.K. Junioren Lage Vaart  Almere
zo 08-sep 11e vrije hengel Oude Ijssel Doesburg Water 08.00-13.00
za 14-sep N.K. Feeder v. Starkenborghkanaal  Aduard
zo 15-sep 2e Marathon wedstrijd Yssel  Bolwerk Water 07.30-16.00
za 21-sep Jeugd Roofvisdag Deventerbrug tot Molenstraatbrug Water
za 21-sep 10e vaste stok Yssel Terwolde Boerderij Water 07.30-11.30
zo 22-sep Koppel wedstrijd vaste stok L.V. Tuintjes Water 07.30-11.30
za 28-sep N.K. Korps Lateraalkanaal (onder voorbehoud)
zo 29-sep 12e vrije hengel Urkervaart Water 08.00-13.00
za 05-okt Rayon 2 rivieren
za 12-okt Jeugd Roofvisdag Marchantstraat/Landdrostlaan Water

In verband met de aanvraag van vergunningen kunnen er nog wijzigingen in het programma plaatsvinden
Kaartuitreiking 45 min. Voor aanvang, bij IJsselwedstrijden is dit 60 min.

   W e d s t r i j d p r o g r a m m a   2013

Karperweekend

Nacht wedstrijd L.V. Tuintjes Water
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De jeugd is de toekomst! 
 
Elk jaar houdt het HVZ jeugdbestuur een 
cursus gedurende tien maandagavonden voor 
de jeugd.  We betrekken de kinderen bij alle 
takken van de vis sport, zo zijn er avonden 
over visherkenning, regel- en wetgeving, 
snoeken, karper vissen, witvissen etc.  
 
Maandagavond was dan ook de aas en voer cursus aan de beurt en dat vind ik altijd erg leuk 
om te geven.  
Je kan de jeugd aas, voer en additieven laten voelen en ruiken. Ze willen natuurlijk net iets 
meer vangen dan hun vriendjes of vriendinnetjes. Door alles te laten zien, voelen en ruiken 
hou je de jeugd dus actief bij de les betrokken, wat is nou leuker om in de praktijk bezig te 
zijn en toch wat op te steken! De jeugd is de toekomst van onze sport, het delen van kennis 
en ervaring is dan ook het mooiste wat er is. Tijdens de les wissel ik de lekkere additieven 
van EVEZET zoals karamel, aardbei en venkel af met de additieven als knoflook-ui, lever of 
vismeel  en dat geeft leuke gezichten.  
 
Ik leg uit over de verschillende samenstellingen van de lokvoeren. En hoe je nou een 
geschikt voer kunt kiezen om jouw visdag compleet te maken. Om vis te vangen moet je vis 
lokken en misschien nog wel belangrijker, de vis op je plek houden. Allereerst is de vraag: 
‘Waar wil je gaan vissen van belang?’. Ga je op stromend water of op een stilstaand water 
vissen? Wanneer je voor een stromend water kiest zal je, je voer moeten verzwaren dit kan 
met leem, kleigrond of zelfs kleine kiezelsteentjes. Waarom we dit verzwaren heeft 
natuurlijk een reden. Wanneer je een bal voer het water in gooit op een stromend water, is 
het voer al opgelost voordat het de bodem heeft bereikt ( de plek waar jij wilt gaan vissen).  
Dan is het van belang op welke vissoort je wilt gaan vissen. Wil je op voorns vissen, dan is 
een werkend voer van belang zoals EVEZET voorn Bruin of Zwart. Voorns leven namelijk 
boven de bodem dit kun je zien aan de rechtstandige stand van de bek, waardoor ze 
getrokken worden naar jouw stek wanneer je voer werkende deeltjes bevat. Werkende delen 
in je voer komen door de bestanddelen zoals: beschuitmeel, hennep, wafelmeel en zaden. 
Het jaargetij is ook erg van belang, zo kun je in de zomer goed met maden pinkies of 
wormen uit de voeten. In de winter is het voornamelijk werken met hennep en casters om 
mooie voorns te vangen. In de winter is de vis ook moeilijker te vangen, de temperatuur van 
het water is lager de vis is dus minder actief, als de vis dan  eenmaal jouw plekje heeft 
gevonden wil je niet dat ze er weer van doorgaan. Ook wil je de vis niet verzadigen vandaar 
dat je laxerende middelen zoals coriander, copra melasse of eetlustopwekkende middelen 
gebruikt zoals carcuma en fenegriek. Wanneer het weer kouder en donkerder wordt 
halverwege de herfst en de gehele winter, gebruik je meestal donkerder voer dan in de 
lente/zomer. Dit heeft natuurlijk een reden. Het water wordt kouder er vind minder 
algengroei plaats waardoor het water helderder is. De donkere voeren gebruiken we dan juist 
om te zorgen dat de azende witvis niet opvalt voor de roofvis. 
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 De witvis zal veel minder snel op licht voer afkomen, omdat hij weet dat hij daar meer zal 
opvallen voor zijn vijand. In de zomer is het lichter, en vind er algengroei plaats, de vis zit 
wat verspreider door de aangename temperatuur en is minder schuw. Hogere temperaturen 
betekent dat  het water warmer wordt en de vis ook makkelijker gaat azen. Je kunt dan 
gerust wat zoete additieven gebruiken voor extra aantrekkingskracht. Zitten er vijf vissers op 
een rij met hetzelfde zakje voer te vissen en jij gooit er net een beetje karamel of vanille 
doorheen, dan kan dat ervoor zorgen dat de vis zich door jouw voer meer aangetrokken 
voelt.  
Tegenwoordig hoef je deze bestanddelen niet meer los te kopen om je eigen voer te maken 
door middel van afwegen of verdelingen. Met het lok voer assortiment wat EVEZET 
ontwikkeld heeft is er voor elke vissoort die je wilt vangen een succes te behalen.  
De resterende tijd mogen de kinderen zelf voer aanmaken. Wanneer je jouw voer te nat hebt 
gemaakt, betekent dit dat je voer bal al is opgelost, voordat deze de plek op de bodem heeft 
bereikt. Wanneer je voer te droog is, zal je voer bal blijven drijven aan het oppervlak, omdat 
de bestanddelen nog niet verzadigd waren. Het beste kun je je voer een paar keer bevochten, 
voordat je ermee gaat vissen. Wanneer je het voer aangemaakt hebt en je voelt na een 
halfuur nog eens, zie je vaak dat de bestanddelen toch nog het resterende water hebben 
opgenomen en het voer te droog is geworden.  
 

Gelukkig wilde mijn aas en voer sponsor EVEZET de HVZ 
ondersteunen met aas en voer voor deze cursusavond. 
Waardoor de kinderen zelfs na afloop stickers en zakken voer 
mee naar huis mochten nemen. Het geeft na afloop echt een 
kick om die kinderen gelukkig te zien, als ze een glimlach van 
oor tot oor hebben met de spullen die ze gekregen hebben. 
Namens de kinderen en de HVZ  nogmaals dank voor 
EVEZET lokvoeders.  

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 
Hallo vismaatjes, 
Ik ben Leslie van de Velde en ben 7 jaar. Ik heb met karpers gezwommen! 
Dit was eigenlijk niet de bedoeling want ik was in de kinderboerderij de karpers 
aan het voeren. 
Toen het voer op was liet ik mijn neef zien dat ik wel karpers durfde te aaien. 
Stoer zat ik langs het water en aaide de ene na de andere vis. 
Maar ohjee, daar gleed ik uit en belande in het water. 
De karpers sprongen over mijn benen en zwommen lang met heen. 
Tja even was het schrikken maar bang, nee zeker niet! 
Zoveel mensen die duur betalen om met dolfijnen te zwemmen,  ik zwom gratis 
met wel  20 karpers en wie doet mij dat na? 
                                                                                    Groetjes Leslie van de Velde 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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Organiseert op zaterdag 24 augustus 2013 
 

koppelwedstrijd in de IJssel,  bij de Bolwerk 
 

Tijd : 07.30 – 13.00  uur 
 

Loting :   6.30  uur 
 

 Deelname alleen via voorinschrijving.  
 
Hiervoor onderstaande strook invullen en voor 17 augustus 2013  inleveren bij : 
Koos Koers, Jannes Kars, Martin Verbeek, Michael v.d. Velde, Jos van  Rooyen                        
 

Inschrijfgeld voldoen bij inschrijving:  € 10,00 inleggeld per koppel. 
 
REGLEMENT: 
• Hengelkeuze vrij 
• Vissen op gewicht (snoek, snoekbaars en paling tellen niet mee) 
• Vissen en voeren met verse de vase, aardappelen, gekleurde maden en 

gekleurde lokvoeders is verboden 
• Er mag zich tijdens de weging niet meer dan 20 kg. in een leefnet bevinden. 
• Bij nood-/onweer beslist de wedstrijdleiding. 
• T.O.G. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade in welke vorm dan ook 

geleden 
• De prijsuitreiking vindt plaats aan het water. 
 
------�--------------�--------------�--------------�-------------�-------------�----- 
 
Inschrijfformulier Koppelwedstrijd IJssel T.O.G.       voor 17 augustus 2013 

 
Naam Adres Woonplaats 
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Organiseert op zondag 22 september 2013 
 

Koppelwedstrijd vaste stok 
 

Er wordt gevist in de Lage Vaart, Tuintjes 
 

Tijd : 07.30 – 11.30  uur 
Loting :   6.45  uur 

 
 Deelname alleen via voorinschrijving.  
 
Hiervoor onderstaande strook invullen en voor 15 september 2013  inleveren bij : 
Koos Koers, Jannes Kars, Martin Verbeek, Michael v.d. Velde,  Jos van  Rooyen                        
 

Inschrijfgeld voldoen bij inschrijving:  € 6,00 inleggeld per koppel. 
 
REGLEMENT: 
• Alleen vaste stok 
• Vissen op gewicht (snoek, snoekbaars en paling tellen niet mee) 
• Vissen en voeren met verse de vase, aardappelen, gekleurde maden en 

gekleurde lokvoeders is verboden. 
• Er mag zich tijdens de weging niet meer dan 20 kg. in een leefnet bevinden. 
• Bij nood-/onweer beslist de wedstrijdleiding 
• T.O.G. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade in welke vorm dan ook 

geleden 
• De prijsuitreiking vindt plaats aan het water. 
 
------�--------------�--------------�--------------�-------------�-------------�----- 
 
Inschrijfformulier Koppelwedstrijd vaste stok 22 september 2013  
Inleveren voor 15 september 2013 

 
Naam Adres Woonplaats 
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Jeugdcommissie  

Apeldoornse  
Hengelaarsvereniging 

 

5e Apeldoorns Kampioenschap Panlatvissen. 
 
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 
42 vissers het afgelopen jaar. De wedstrijdleiding is in handen van de 
jeugdcommissie van TOG. 
 
De wedstrijd zal plaatsvinden op vrijdag 9 augustus 2013  in  
Het Apeldoorns Kanaal op de kade tegenover het potlood 
Kaartuitreiking 18.15 uur. 
Er wordt gevist van 19.00 tot 21.00 uur. 
 
Iedereen met een vispas kan zich hiervoor opgeven. 
Gevist dient te worden met 1 panlat, voorzien van een dobber en een enkelvoudige 
haak.  
De benodigde panlat zal beschikbaar worden gesteld door de jeugdcommissie. 
Er zal worden gevist met een panlat van 410 cm, door loting verkregen.  
Snoer dobber, lood en haakje, moet zelf aangeschaft worden. 
Het komt er dus op neer dat een ieder met hetzelfde materiaal vist.  
 
De kosten voor deze wedstrijd bedraagt 5,00 euro p.p.  
Maximaal 50 deelnemers  
 
Opgave of nadere informatie bij de heer Jan van Engeland, coördinator 
jeugdafdeling van de Hengelsportvereniging TOG, Schotweg 3, 7311 DT, 
Apeldoorn, telnr. 5215396. Of email: j.engeland@chello.nl 
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Organiseert op zaterdag/zondag 10 - 11 augustus 2013  
 

voor haar leden een Nachtwedstrijd 
 

Water : Lage Vaart rechts van de Praamweg 
 

Loting :  10 augustus 2013 om 17.00 uur.  
Er wordt gevist van 18.00 t/m 06.00 

 
 Deelname alleen via voorinschrijving.  
 
Hiervoor onderstaande strook invullen en voor 3 augustus 2013 inleveren bij: 
 Koos Koers, Jannes Kars, Martin Verbeek, Michael v.d. Velde, Jos van Rooyen 
 
Inschrijfgeld voldoen bij inschrijving: € 15,00   
 
REGLEMENT: 
• Hengelkeuze vrij 
• Vissen op gewicht (snoek, snoekbaars en paling tellen niet mee) 
• Vissen en voeren met verse de vase, aardappelen, gekleurde maden en 

gekleurde lokvoeders is verboden 
• Er mag zich bij de weging niet meer niet meer dan 20 kg. in een leefnet 

bevinden. 
• Bij nood-/onweer beslist de wedstrijdleiding 
• T.O.G. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade in welke vorm dan ook 

geleden 
• De prijsuitreiking vindt plaats aan het water. 
 
-------------�--------------�-------------�-------------�-------------�-------------� 
 
Deelnemer  Nachtwedstrijd 10-11 aug. 2013,  Inleveren voor 3  augustus 2013 
 
 
Naam :          ………………………………………………………. 
 
 
Adres :          ……………………………………………………….. 
 
 
Woonplaats : ……………………………………………………….. 
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Jeugdcommissie  

Apeldoornse  
Hengelaarsvereniging 

 
 

Leden van T.O.G. assisteren vissers met een beperking  
 
Op Dinsdag 16 april  2013 hebben van uit HSV. T.O.G., Willem van der Velde en 
Jan van Engeland  geassisteerd bij het verzorgen van een vismiddag voor vissers 
met een beperking, deze middag was georganiseerd door de activiteiten commissie 
van het woonzorgcentrum de Heemhof  uit Apeldoorn, deze hadden voor al hun 
bewoners een vakantie week georganiseerd , een van de wensen van een aantal 
bewoners was een vismiddag, hiervoor was Jan van Engeland benaderd om dit te 
organiseren . Natuurlijk  konden wij hier geen nee tegen zeggen 
 
De vismiddag begon met het eten van een frietje met een snack hierna  werd er 
gevist in het kanaal tussen de Brugelerbrug en de Veldwegbrug. De vangsten 
waren niet best maar het weer maakte een heleboel goed en de deelnemers hebben 
genoten van deze middag, de hengels waar de deelnemers deze middag hebben 
gevist zijn na afloop van deze middag tezamen met een aantal reserve tuigjes en 
hakenstekers  door de jeugdcommissie  geschonken aan de deelnemers, dit werd in 
dank aanvaard. De jeugdcommissie wil Martin Verbeek bedanken voor het op het 
laatste moment nog  regelen van de benodigde Evenementen Vergunning. 
         
            Jan van Engeland 
 
 

 
Jeugdcommissie T.O.G. met stand op de open dag van hengelsport pelgrim. 
 
Op zaterdag 6 april en zondag 7 april  heeft de jeugdcommissie van T.O.G. een 
stand bemand tijdens de open dagen van Pelgrim Hengelsport in Klarenbeek. 
Theo, Patrick en Jan hadden een jeugdplein opgezet waar jeugdige vissers een 
tuigje konden maken, een prijsvraag op konden  lossen, waarmee zij mooie prijzen 
konden winnen, en de vissers konden hier terecht met hun vragen over het vissen. 
ruim 28 jeugdige vissertjes hebben het jeugdplein bezocht . 
 
         
       Jan van Engeland
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Jeugdcommissie  

Apeldoornse  
Hengelaarsvereniging 

Record aantal deelnemers  
schoonmaakactie 2013 
De jaarlijkse schoonmaakactie die gehouden werd op Zaterdag 20 april 2013  leverde een 
record aantal deelnemers op, ruim 60 deelnemers waren op deze activiteit afgekomen. Het 
werk terrein bevond zich tussen de Marchantstraat en de Landdrostlaan. Tijdens deze 
schoonmaak bleek dat er veel minder zwerfaval in en om het  Apeldoorns kanaal lag, zou 
het dan toch na 14 schoonmaakacties gelukt zijn de vervuilers een klein beetje opgevoed te 
hebben, we wachten af. De vangst bestond dit jaar uit een motorfiets veel, heel veel 
scooterframes, scooter onderdelen, 8 fietsen, autobanden, winkelwagentjes, en diverse ander 
ijzerwaar. 
Van de oevers zijn houten pallets, planken, en 8 vuilniszakken vol met plastic, papier, 
blikjes, pet flessen en ander vuil verwijderd. 
Dit is door de het wijkservice team van de gemeente direct opgehaald en afgevoerd, de firma 
Vurec had gezorgd voor een container voor het afvoeren van het verzamelde oude ijzer, de 
container is dezelfde dag nog opgehaald door de firma Vurec. De handschoenen, de 
vuilniszakken en prikstokken waren dit jaar beschikbaar gesteld door schoonmaakbedrijf 
DROS facility groep bv uit Apeldoorn, hiervoor zijn wij de firma Dros zeer erkentelijk. Wij 
als organisatie willen alle jeugd en seniorleden, de catering, en de medewerkers van het 
wijkservice team, die hun vrije morgen hiervoor hebben laten schieten, bedanken voor hun 
tomeloze inzet tijdens deze schoonmaakactie. 
De morgen werd afgesloten met het drinken van limonade en het eten van frites en een 
snack, de frites en de snacks waren beschikbaar gesteld door cafetaria Gildenhof 
Snijdersplaats 9 in Apeldoorn en Hengelsport  Apeldoorn, zij hebben ondanks het record 
aantal deelnemers de frites en de snacks gesponsord, dus mocht u eens zin hebben in een 
echt lekkere snack loop eens binnen bij cafetaria Het Gildenhof ook zij dragen onze 
jeugdvissers een warm hart toe.  
Voor foto’s van onze schoonmaakactie kijk op de T.O.G.-site. 
 
         
       Jan van Engeland. 
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Jeugdcommissie  

Apeldoornse  
Hengelaarsvereniging 

 

Op zaterdag 25 mei 2013 organiseren we  
 

F a m i l i e   v i s t o e r n o o i 
 
Het wordt gehouden op de nationale hengeldag, 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, aan de eerste Wormenseweg.  
Er worden wel plaatsnummers uitgereikt. 
 
De wedstrijd wordt gevist van 08.45 uur tot 11.30 uur. 
 

Deelname is gratis. 
 
Voor het leukst verklede team is in ieder geval een prijsje beschikbaar.  
 
Leefnet is VERPLICHT. 

 
Jullie kunnen je opgeven bij Jan van Engeland  
E.mail j.engeland@chello.nl 
 of iemand van de jeugdcommissie 
 
Hou de jeugdpagina van onze website www.tog-apeldoorn.nl in de gaten voor de actuele 
gegevens. 
 

 
 
 
 
 
 
De jeugdcommissie 
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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 
 
VVV– Apeldoorn 
Deventerstraat 18 
7311 LS Apeldoorn 
 
 
Hengelsportzaak Pelgrim  
Klarenbeekseweg 125 
7381 BE Klarenbeek 
 
 
Faunaland Twello 
Marktplein 30 
7321 DZ Twello 
 
   Ledenadministratie : 
   Gerrit Schipper 
   Buys Ballotstraat 24 
   7316 LC Apeldoorn 
   055 5215298 
   g.schipper51@upcmail.nl 

KKoosstteenn  ll iiddmmaaaattsscchhaapp  22001133::   
  
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 € 25,00 
Dit is incl. landelijke en federatieve afdracht. 
Seniorleden € 32,00 
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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