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 									   Snijdersplaats 12, 7328 VJ Apeldoorn, 055-5341155 
   

Wintertijd = Roofvistijd!!! 
 

Nieuw bij Hengelsport Apeldoorn!   
 
Ready to Fish hengelsets 
 

           Complete sets inclusief lijn en kunstaas vanaf slechts   €24,95 
 
Diverse modellen in voorraad. 

 

Carbon hengelsets vanaf   € 64,95   inclusief  gevochten lijn en kunstaas!  
  
                                        Graag tot ziens bij Hengelsport Apeldoorn          
 
 

Retour adres:   TOG Apeldoorn,    Oude Apeldoornseweg 52b,   7331 HP    Apeldoorn 
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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 
j.engeland@chello.nl 
 
Algemene zaken II: 
E. Scholten 
Amstelstraat 2 
7333 LX Apeldoorn  
06 14569340 
emond_s@hotmail.com 
 
 
Redactie Vissersproat: 
J. Riemsdijk 
Bouwmeestershoeve 42 
7326 RM Apeldoorn         
06 20956086 
Kopij sturen naarl:   
vissersproat@upcmail.nl  
 

 
 
 



PELGRIM HENGELSPORT       
KLARENBEEK 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Wenst jullie geweldige feestdagen. 
 
 
        

 
 
 

        Een knallend vis jaar toe. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Jan en Lydia Veldhuizen 
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Agenda jaarvergadering van De Apeldoornse Hengelaarsvereniging Tot Ons Genoegen 
 
Vrijdag  14 maart 2014    Zaal open 19.30 uur Aanvang 20.00 uur 
 
AGENDA 
 - 1- Opening door de voorzitter 

  . 
 - 2 - Notulen najaarsvergadering 22 november 2013 
 

- 3 -  Ingekomen stukken en mededelingen   
 

- 4 - Jaarverslag van de secretaris over 2013 
  

- 5 - Jaarverslag van de penningmeester over 2013 
 

- 6 - Verslag van de kas commissie 
Hans Schaufeli (1 jaar), Lennard Fransen (3 jaar), Moniek Kars (3 jaar) 

  
- 7 - Bestuursverkiezingen 
  Harry leest voor en vraagt of er bezwaren tegen zijn zo voort te gaan met de 

herkiesbare leden 
          
De bestuurssamenstelling per 24 februari 2013: 
 
Functie  Naam    tot Opmerking 
Voorzitter    Harry Middelink  2016    
Penningmeester  Henry van Lith  2015  
Secretaris  Jan Riemsdijk  2014 Herkiesbaar  
 
Vice voorzitter  Jo van de Put  2014 Niet herkiesbaar  
Wedstrijdleider  Koos Koers  2015 
Jeugd   Theo Bonnink  2016  
Namens Wilp  Tonnie Klein-Swormink 2016  
Algemene zaken  Jan van Engeland  2015 
Algemene zaken  Emond Scholten  2014 Herkiesbaar 
 

 
- 8 - Rondvraag en Sluiting 
 
Bingo 
Met dank aan:       
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Leden vergadering TOG-Apeldoorn 
 
22  november 2013 bij EAV aan de Landrostlaan 
 
Afgemeld voor vanavond: Ton Borst, Peter Jonker 
Aanwezig complete bestuur, 9 personen 
Aantal leden: 22 
 
Helaas is de opkomst niet zo groot, we maken met de aanwezigen er een vruchtbare 
vergadering van. 
-01- Opening en mededelingen van de voorzitter 

Harry opent de vergadering om 20.05 uur en heet iedereen van harte welkom.  
Speciaal welkom de vertegenwoordiging van Wilp 

-02- Notulen jaarvergadering 1 maart 2013  
Vraag van Patrick over het financiele verslag, Henry geeft Patrick uitleg en antwoord. 
-03- Contributie per 01-01-2014 
Verhoging aan Sportvisserij Oost Nederland € 1,50 per lid. €0,50 indexering TOG. 
Totale verhoging contributie TOG per 01-01-2014 is € 2,- 
-04- Informatie contacten waterschap, gemeente, regio verenigingen. 
Contacten met gemeente en BOA’s, gesprek met afgevaardiging van bestuur in het 
gemeentehuis gevoerd. Hierbij aanwezig overkoepende buurtraadvertegenwoordiger, hoofd 
BOA, bestuursmedewerker gemeente. Goed gesprek met uitleg wat TOG doet en wat we 
nog graag willen. Zij zullen medewerking verlenen waar mogelijk is. 
Bij het Zuiderpark, Phillipsvijver en fauststraat zal door de gemeente prullenbakken 
plaatsen. Zij zorgen ook voor het legen hiervan. 
 
-05- Ingekomen stukken en mededelingen 
Geen 
-06- Presentatie concept programma 2014. 
Koos legt uit dat er in de vrije hengelcompetitie in 2014, 10 wedstrijden gevist worden. Met 
het maken van het programma kwam de wedstrijdcommissie tot 6 dubbele te vissen 
wedstrijden, vrije hengel, vaste stok en losse wedstrijden. Mensen die met meerdere 
competities of losse wedstrijden mee vissen wordt het veel. 
Bezwaar van Henk Brouwer, hij vist alleen de vrije hengel competitie en vind het jammer 
dat het niet meer wedstrijden geworden zijn. 
Aan en afmelden vrije hengel vanaf 2014 bij, Jannes Kars en Michael van de Velde. 
Opgave dagdeelnemers. Bij gebrek aan stekken gan de competitie vissers voor op 
dagdeelnemers. Proberen wel zoveel mogelijk verzoeken toe te laten. 
Opmerking Henk Brouwer, Voor de vrije hengel gebruik maken van het hele parcours. 
Vissers zo ver mogelijk uit elkaar zetten om iedereen gelijke kansen te geven. 
Martin Verbeek vraagt of dit voor alle competities geldt. Jan, indien er plek genoeg is. 
De reglementen zijn aangepast, bij wie voor welke competitie inschrijven, afmelden. 
Regelgeving voor dag deelnemers aangepast in de reglementen.. 
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-07- Uitreiking prijzen over het jaar 2013  
Koningkruis: 1e Michael van der Velde, 2e Jochem van Rooyen, 2e Emond Scholten 
Vaste stok: 1e Willem Oldenmenger, 2e Henry van Lith, 3e Jochem van Rooyen 
Vrije hengel: 1e Emond Scolten,  2e Ton Borst, 3e Michael van der Velde 
Senioren:  1e Jan Pelgrim, 2e Willem Oldenmenger, 3e Martin Verbeek 
Grootste vis vaste stok:Ron Van IJzendoorn, John Ardesch, Willem Wegerif          56 cm 
Hoogste dag gewicht:   Vrije Hengel:  Henk Brouwer  22.799 kg 

       Senioren:  Martin Verbeek    7.840 kg 
-08- Rondvraag. 
Tonnie Jansen, Jan Borghof, Ron van IJzendoorn, Jan Veldhuisen, Gerrit Karrebeld 
Tonnie Jansen: Afgelopen jaar bij de grasdrogerij stond het riet erg hoog. Velen moesten 
zich met een snoeischaar een weg banen naar de visstek. Kan er gevraagd worden of het riet 
daar aan het begin van het seizoen gemaaid kan worden. 
Zal een verzoek ingediend worden bij de plaatselijke vereniging, eigenaar grond of 
waterschap of zij bereid zijn om het daar voor aanvang  van het nieuwe visseizoen een keer 
extra willen maken. Iedereen wordt wel verzocht een snoeischaar-heggeschaar mee te 
nemen en het gras / riet te knippen. 
In doesburg meer gebruik maken van de ruimte die daar is, graag verder uit elkaar zetten. 
 
Jan Borghof: Aantal vissers bij de senioren word dteeds groter. Uitkijken naar ander 
water waar meer deelnemers kunnen vissen. 
Graag allemaal naar uitkijken en weet iemand een plek even doorgeven aan de 
wedstrijdcommissie of via tog@upcmail.nl. 
Ron van IJzendoorn: Of er een visserij kundig onderzoek uitgevoerd kan worden in het 
Matenpark. Bestuur gaat hier achteraan en zal het verzoek neerleggen bij de school in 
Zwolle en SVON. 
Verzoek zodra het conceptprogramma gereed is deze op de site te zetten. 
 
Jan Velthuizen: Lennard Fransen. De karpercommissie heet afgelopen jaar een infoavond 
georganiseerd. Vraag of er meer, over verschillende visdisciplines georganiseerd kan en gaat 
worden. Bestuur is er mee bezig, gaan inventariseren en mensen benaderen die willen 
helpen bij het uitvoeren en opzetten van deze info avonden. 
Gerrit karrebeld: Namens de dochtervereniging TPG-Eilp hartelijk dank voor de 
vruchtbare en fijne samenwerking met beide besturen. Iedereen een goed visseizoen gewenst 
voor 2014, en natuurlijk veel gezondheid voor een ieder. 
Harry:  Leden van Wilp mogen wel met TOG Apeldoorn vissen. Niet andersom. 
Leden van Apeldoorn mogen met ingang van 2014 ook met de wedstrijden van Wilp mee 
vissen, het worden in Wilp steeds minder vissers. Programma van Wilp zal ook op de site 
geplaatst worden. 
Jan Pelgrim: 
Bij alle wedstrijden houden aan de reglementen, ook elders in het land. Maximaal 20 kg vis 
in het leefnet. 

 
De voorzitter sluit de vergadering om 21.40 uur en wenst een ieder wel thuis. 

 
 
 
 



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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Beste sportvissers, 
 
Bij deze wil ik jullie even laten weten hoe of het met mij gaat. 
Na een moeilijke fase met als gevolg van nalatigheid moest ik voor 
de tweede keer een operatie ondergaan. 
Deze is goed verlopen en ben daarom zeer tevreden zo als het tot nu 
toe gaat. 
Alles gaat prima en mobiel steeds beter, en er is geen reden tot 
paniek, alles komt goed. 
Wel is mijn rechter lymfklier verwijderd waardoor ik even uit de 
roulatie ben. 
Al met al zal dit zo’n 3 maanden gaan duren. 
Ik wil diegene bedanken voor de getoonde belangstelling 
en in het bijzonder Harrie Middelink die zelfs nog op zie ken bezoek 
is geweest. 
 Groetjes,           Geurt Kerkdijk 
  
 
 
 
   

Molenbroek 

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

 
 



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

Einduitslagen competities TOG 2013 
 
  
Koningskruis 2013 
    
 
1 Michael van der Velde 598,   2 Jochem van Rooyen, 2Emond Scholten 590  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Michael                    Jochem                 Emond 
 

 
Vaste stok    
 
1 Willem Oldenmenger 161,  2 Henry van Lith 155, 3 Jochem van Rooyen 147 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Willem O.                Henry     Ron, Koos(wedstrijdleider), Willem W. 

 
Grootste vis:Ron van IJzendoor, 
John Ardesch, Willem Wegerif:56 cm 
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Einduitslagen competities TOG 2013 
 
  
Vrije Hengel   pnt  
1  Emond Scholten  248   
2  Ton Borst  245  
3  Michael van de Velde  242        Henk Brouwer 
Hoogste dag gewicht    
Henk Brouwer          22.799   
 
Senioren   pnt 
1 Jan Pelgrim  180 
2 Willem Oldenmenger 173 
3 Martin Verbeek  171 
Hoogste dag gewicht 
Martin Verbeek            7.840         
 

Jan Pelgrim 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alle prijswinnaars bij elkaar die aanwezig waren 
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Jeugdwedstrijd Wilp  
 
Op woensdag 26 juni en 
woensdag 3 juli werden er 
weer jeugd wedstrijden 
gehouden in de Bollenkolk 
te Wilp. 
 
Het was goed weer maar de 
vangst viel tegen. 
 
Zit er nog wel voldoende vis 
in onze kolken of weten de 
aalscholvers dit water ook te 
vinden. 
Tevens was er in Wilp voor de jeugd een kamp georganiseerd door een andere 
vereniging. 
De deelname was hierdoor minder dan vorig jaar . 
Ons bestuurslid Jan Schrijver had na de Wilpse school de jeugd op de school van 
Bussloo benaderd maar dat hielp in dit geval weinig. 
 
Kampioen is dit jaar geworden: 
 
1e Jose Antonio Schrijver   46 punten 
 
2e Britt Klein Swormink   25 punten 
 
3e  Leon Teunissen    24 punten 
Het bestuur hoopt volgend jaar op meer deelname en meer vis. 
 
 

         Bestuur  afdeling Wilp 
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T.O.G. afd. Wilp 
  
Geachte leden. 
  
Hierbij wordt u uitgenodigd voor de jaarvergadering 2014. Aanvang om 20.00 uur. 
  
Deze vergadering is op dinsdag 18 maart 2014  
bij de fam Schrijver, Ooyseweg 2 Wilp. 
  
Agenda: 
  
-01- Opening door de voorzitter 
  
-02- Notulen vorige vergadering 
  
-03- Ingekomen stukken 
  
-04- Jaarverslag secretaris 
  
-05- Jaarverslag penningmeester 
  
-06-  Verslag kascommissie ( A. de Valk,en Lex Hekkers) 
  
-07- * Bestuursverkiezing 
De heren J. Schrijver en T.Klein Swormink (bestuursleden)  zijn aftredend. 
De heer J. Schrijver stelt zich i.v.m. drukke werkzaamheden niet herkiesbaar. 
De heer T Klein Swormink stelt zich opnieuw beschikbaar (tegen kandidaten kunnen zich 
voor aanvang van de vergadering schriftelijk mede ondertekend door vier leden melden bij 
de secretaris.) 
Naar een vervangend bestuurslid voor de heer J. Schrijver wordt gezocht en hopen voor de 
vergadering een kandidaat gevonden te hebben.      
  
-08- PAUZE 
  
-09- Uitreiking prijzen kampioenen 
  
-10- Behandeling wedstrijd programma 
  
-11- Rondvraag 
  
-12- Sluiting vergadering 
  
Wij hopen U allen te mogen ontmoeten op deze vergadering 
  
Met vriendelijke groet, namens het bestuur, secretaris  G. Karrenbeld 
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Reglementen Wedstrijden T.O.G. 2014 
 
Algemene bepalingen 
Aan de, door TOG Apeldoorn, georganiseerde wedstrijden kan deelgenomen worden door leden 
van deze vereniging. Van de 10 wedstrijden in de TOG 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 Harry 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 1e en 2e plaatsen. 
Er wordt  per wedstrijd in de vaste stok competitie een prijs van € 5,-  uitgereikt voor de grootste vis 
(boven 25 cm). 
In de vrije hengel competitie 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 vooruit en aan de buitenkant verzwaard in het water liggen. 
2  Het is 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  
    hier van 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 m 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.(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 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 met vissen, de in het eindsignaal gehaakte vis mag 
nog in het leefnet. 
Het is verboden te voeren en te vissen met gekleurde maden,verse de vase en aardappelen. 
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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 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 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:   Jochem van Rooyen  06 488 608 69 
 
Koppelwedstrijden. 
De koppelwedstrijden worden als koppel gevist (dus niet gescheiden). 
Men kan zich tot één 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 of 06 275 932 58  en   Jan Borghof  06 234 174 11 
 
Vrije Hengel  
In deze competitie is de hengelkeuze vrij,de puntentelling wordt ; 30,28,26,24,22,20,19 etc. per vak, 
Men dient zich voor het begin van de competitie op te geven en bij verhindering af te melden, U 
kunt eventueel ook als dagdeelnemer meedoen, indien U zich vroegtijdig aanmeldt, U vist dan 
alleen mee voor de dagprijs.  
Mocht het parcours het niet toelaten om meer vissers kwijt te kunnen dan de aan de competitie 
deelnemende vissers kan de wedstrijdleiding van de competitie dagdeelnemers weigeren. Alleen 
in uiterste gevallen bij visplekken gebrek op dat parcours.  
Aan het eind van de competitie wordt er een prijs uitgereikt voor het hoogste daggewicht 
 Wedstrijdleiding, aan / afmelden vrije hengel competitie: 
Maikel van de Velde   06 226 520 97  en  Jannes Kars 055-5412538 of 0645068061. 
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Overige wedstrijden 
Voor de overige wedstrijden kunt U zich opgeven bij de leden van de wedstrijdcommissie:  
Koos Koers, Jannes Kars, Martin Verbeek, Jochem van Rooyen en Michael  van de Velde. 
 
Jeugd 
Van de 8 wedstrijden in de jeugd competitie tellen 6 wedstrijden mee voor de einduitslag. 
Bij de A jeugd is de maximale hengellengte 11.00 m leeftijd: Jonger dan 17 en minimaal 12 jaar op 
1-1 2014 
Bij de B jeugd is de maximale hengellengte 10.00 m leeftijd: Jonger dan 12 jaar op 1-1-2014 
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 A’doorn / Wilp, zomeravond wedstrijd, twee marathon 
wedstrijden, 2 koppelwedstrijden en de nationale Hengeldag mee. 
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 1e en 2e plaatsen enz. 
 
Bekers. 
Voor de vaste stok, vrije hengel en senioren competitie worden tijdens de najaarsvergadering drie 
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 competities uitgereikt. 
 
In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de wedstrijdleiding. 
Hengelaars vereniging. 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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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. 

 
 
 
 
 
 
 



Concept                               W e d s t r i j d p r o g r a m m a   2014                            Concept 
zo 30-mrt 1e Vrije Hengel Eem Bestevaer Water 08.00-13.00 
za 05-apr 1e Vaste Stok Eem Daatselaar Water 07.30-11.30 
zo 06-apr Apeldoorn / Wilp IJsssel Terwolde (boerderij) Water 07.30-11.30 
za 12-apr N.O.K    
zo 13-apr 2e Vrije Hengel Eem Bestevaer Water 08.00-13.00 
za 19-apr 2e Vaste Stok Eem Daatselaar Water 07.30-11.30 
vr  25-apr Karperweekend 25- 27  Water 17.00-12.00 
za 26-apr Shoonmaak Jeugd    

woe 30-apr 1e Senioren IJssel Bolwerk  L Water 10.00-15.00 
za 03-mei 3e Vaste Stok Zwolle Ijsselkanaaal Water 07.30-11.30 
zo 04-mei 3e Vrije Hengel Twente Kanaal Lochem Water 08.00-13.00 
vr 09-mei 1e Jeugd  Water 18.15-20.00 

woe 14-mei 2e Senioren IJssel Terwolde (boerderij) Water 10.00-15.00 
za 17-mei Rayon 2 Individueel    
zo 18-mei      
vr 23-mei 2e Jeugd  Water 18.15-20.00 
za 24-mei 4e Vaste Stok Oude IJssel Stokhorst Water 07.30-11.30 

woe 28-mei 3e Senioren IJssel Welsum Water 10.00-15.00 
za 31-mei Nat. Hengeldag IJssel Bolwerk  L Water 07.30-11.30 
za 31-mei Familie Toernooi  Water 08.45-11.30 
zo 01-jun 5e Vrije Hengel Vecht  Dalfsen Water 08.00-13.00 

woe 11-jun 4e Senioren IJssel Terwolde (boerderij) Water 10.00-15.00 
vr 13-jun 3e Jeugd  Water 18.15-20.00 
vr 20-jun Koppel  Oud / Jong  Water 18.15-20.00 
za 21-jun 5e Vaste Stok L.V. Grasdrogerij Water 07.30-11.30 
zo 22-jun 6e Vrije Hengel L.V. Grasdrogerij Water 08.00-13.00 

woe 25-jun 5e Senioren IJssel Strekdam Wilp Water 10.00-15.00 
zo 29-jun 7e Vrije Hengel IJssel Bolwerk  L + R Water 08.00-13.00 
vr 04-jul 4e Jeugd  Water 18.15-20.00 
za 05-jul 6e Vaste Stok Oude IJssel Doesburg Water 07.30-11.30 
di 08-jul Zomeravond Apeldoorns kanaal  Kade Water 19.00-21.30 

woe 09-jul 6e Senioren IJssel Welsum Water 10.00-15.00 
zo 13-jul 8e Vrije Hengel Urkervaart Tollebeek Water 08.00-13.00 
za 19-jul 1e Marathon IJssel Bolwerk L + R Water 07.30-16.00 

woe 23-jul 7e Senioren IJssel Welsum Water 10.00-15.00 
za 26-jul 7e Vaste Stok L. V. Zwembad Water 07.30-11.30 
zo 03-aug 9e Vrije Hengel L.V. Trekweg Water 08.00-13.00 

woe 06-aug 8e Senioren IJssel Bolwerk  L Water 10.00-15.00 
vr 08-aug 5e Jeugd  Water 18.15-20.00 
za 09-aug Nacht koppel wedstrijd L.V. Grasdrogerij Water  
zo 10-aug     
vr  15-aug Panlat  wedstrijd Apeldoorns kanaal  Kade Water 19.00-21.30 
za 16-aug 8e Vaste Stok Oude IJssel Stokhorst Water 07.30-11.30 

woe 20-aug 9e Senioren IJssel Welsum Water 10.00-15.00 
vr 22-aug 6e Jeugd  Water 18.15-20.00 
za 23-aug Koppel  IJssel IJssel Terwolde (boerderij) Water 07.30-13.00 
vr  29-aug Jeugdkamp 29-30-31 aug    
zo 31-aug Apeldoorn / Wilp IJssel Moria Water 07.30-11.30 

woe 03-sep 10e senioren IJssel Welsum Water 10.00-15.00 
vr 05-sep 7e jeugd  Water 18.15-20.00 
za 06-sep 9e Vaste stok IJssel Terwolde (boerderij) Water 07.30-11.30 
zo 07-sep 10e Vrije hengel IJssel Terwolde (boerderij) Water 08.00-13.00 
vr  12-sep 8e jeugd  Water 18.15-20.00 
za 13-sep 2e Marathon IJssel Terwolde (boerderij) Water 07.30-16.00 
za 20-sep 10e Vaste stok IJssel Terwolde (boerderij) Water 07.30-11.30 
zo 28-sep Koppel wedstrijd Vaste stok L.V. Tuintjes Water 07.30-11.30 
za 03-okt Rayon 2 Korpsen   09.00-13.00 

In verband met de aanvraag van vergunningen kunnen er nog veranderingen in het programma komen. 
 Kaartuitreiking 45 min. voor begin, bij Ijsselwedstrijden is dit  60 min. 
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Rommel aan de Waterkant 
 
HSV T.O.G. heeft naar aanleiding van de vele reacties die het laatste jaar bij de vereniging 
zijn binnen gekomen over het vissen in de wateren, welke gelegen zijn in het zuidelijke deel 
van Apeldoorn en dan met name de vijver Rijnveste en het Zuiderparkt. De reacties bestaan 
voornamelijk uit het achterlaten van rommel aan de waterkant en hoe de vissers met de 
gevangen vis omgaan. Dergelijke reacties geven een negatief beeld van de hengelsport en 
dat kan betekenen dat de vereniging het visrecht van de wateren kwijt kan raken, wat erop 
neer komt dat er in de toekomst in deze wateren niet meer gevist mag worden.   
 
Het bestuur van HSV T.O.G. vraagt aan alle vissers de genoemde aandachtspunten op te 
volgen, zodat we in de toekomst kunnen blijven vissen. 
Het is dus ook in jullie eigen belang dat deze aandachtspunten opgevolgd worden. 
• Laat geen rommel achter. 

( Plastic zakken, papier, etensresten, enz. ) Gebruik hiervoor de prullenbakken, hiervan 
staan er voldoende rondom het water. Of wat nog beter is neem het afval weer mee terug 
naar huis, want u heeft het per slot van rekening ook mee naar de waterkant toe kunnen 
nemen. Het mee terug naar huis nemen van het afval heeft het grote voordeel dat beesten die 
rondom het water leven het afval niet uit de prullenbakken kunnen halen. 
• Laat nooit vislijn langs de waterkant achter. 

Dit is levensgevaarlijk voor allerlei dieren. Neem de vislijn bij voorkeur mee terug 
naar huis, maar gooi het zeker niet in de struiken. Het gebeurt verschillende keren per jaar 
dat er dieren, zoals vogels, verstrikt raken in vislijnen die door vissers aan de waterkant zijn 
achtergelaten. Zorg er altijd voor dat wanneer u vislijn in de prullenbakken of de 
afvalcontainer thuis gooit, dat u de vislijn in stukjes hebt geknipt. Want ook als het afval 
eenmaal op de vuilnisbelt ligt bestaat de kans dat daar dieren in uw vislijn verstrikt raken. 
• Het vissen met drijvend aas. 

Wees zeer voorzichtig tijdens het vissen met drijvend aas. Houdt rekening met de 
aanwezige watervogels. 
• Ga niet te ver bij je hengels vandaan. 

Blijf in de buurt van je hengels. Vaak gebeurt het dat je net beet krijgt als je bij je 
hengels bent weggelopen. Mocht u toch even bij uw hengel weglopen, leg de lijn dan op de 
kant, maar dan wel zonder aas in verband met de watervogels. 
• Gebruik goede vislijnen. 

Gebruik vislijnen van een goede kwaliteit en vis niet met te dunne lijnen. 
Te dunne lijnen leiden tot onnodige lijnbreuk. 
• Voer zo minimaal mogelijk. 

Het is op de meeste wateren van HSV T.O.G niet nodig om veel te voeren.  
Dit is voor de vangsten niet nodig, en teveel voeren is zeer slecht voor de waterkwaliteit. 

 
RUIM AFVAL OP  EN NEEM HET MEE NAAR HUIS!  

 
Laat uw visstek schoon achter, ook al heeft iemand anders de rommel achtergelaten.  

 
DENK AAN HET MILIEU EN DE NATUUR. 
   

Namens het bestuur TOG: Jan van Engeland 
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Contributieverhoging 2014: 
 
Vorig jaar mei, tijdens de Algemene Ledenvergadering van Hengel Sport Federatie Oost 
Nederland (HSFON), is het voorstel gedaan, om van alle leden (jaarlijks) €1,50 te vragen 
om een Fonds op te richten. Vanuit dit Fonds kunnen dan viswateren en visrechten 
“gekocht” worden. Omdat dit voorstel niet tijdig gecommuniceerd was, is het niet 
aangenomen. Men zou het dit jaar (2013) weer op de agenda zetten. 
 
Begin dit jaar heeft HSFON diverse presentaties verzorgd tijdens de vergaderingen van de 
Rayons. Daarbij is ook een nieuw onderwerp aangehaald, het professionaliseren van de 
organisatie. HSFON heeft tijdens de presentaties aangegeven, wat momenteel de 
werkzaamheden zijn voor de organisatie en het vele werk wat er de komende jaren bij komt. 
Er werd aandacht gevraagd voor het uitbreiden van het vaste personeel met 1 fte. 
 
In de Algemene Ledenvergadering van 21 mei jl. zijn beide onderwerpen weer aan de orde 
gekomen. Voorstel van het bestuur was, de contributie, per lid, met € 1,50 te verhogen.  € 
1,25 wordt gebruikt voor het aantrekken van extra personeel, en  €0,25 gaat naar een Fonds 
voor aankoop Vis water en Visrechten. 
Voorstel is met 32 voor- en 27 tegenstemmen aangenomen. 
 
Aangezien ook de kosten bij TOG - Apeldoorn oplopen en er al 7 jaar géén verhoging van 
de contributie heeft plaats gevonden heeft de Penningmeester, na overleg met het bestuur, de 
contributie incl. bijdrage HSFON en Sportvisserij Nederland vanaf 2014 vastgesteld op: 
 
Senioren: .  .  .  .  .  .  .  .  . € 34,00 
 
Dames:  .  .  .  .  .  .  .  .  . € 27,00 
 
Jeugd:   .  .  .  .  .  .  .  .  .  . €   7,50 
 
Jeugd met VISpas:  .  .  .  . € 12,00 
 
De inschrijfkosten bij opgave bij een verkooppunt worden verhoogd met onderstaand 
bedrag: 
 

- voor senioren:    € 6,00  
 

- voor damesleden € 3,00 
 
 

           
           Bestuur TOG 
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Prettige feestdagen en een gezond 2014  
 
Namens het bestuur willen we iedereen fijne feestdagen wensen en een 
voorspoedig en gezond 2014. 
Afgelopen jaar zijn we als bestuur, en vrijwilligers weer druk doende geweest om 
het voor alle vissers, alles zo goed mogelijk te organiseren en uit te voeren. 
Onderhoudwerkzaamheden, overleg met gemeente, waterschap, SportVisserij Oost 
Nederland, Rayon 2 en omliggende verenigingen. 
We hebben als TOG een vertegenwoordiger in het bestuur van Rayon 2 en daar 
wordt hard gewerkt om meer binding met de verenigingen binnen het rayon te 
krijgen.  
Er zitten weer vele uren in van de bestuursleden en vrijwilligers om alles in goede 
en prettige banen te leiden. 
Als bestuur danken we alle vrijwilligers voor alle tijd die zij in onze hengelaars-
vereniging TOG stoppen. 
Voor het jaar 2014 wensen wij iedereen toe veel vis te vangen en te mogen 
genieten en ontmoeten aan de waterkant. 

     Bestuur TOG 

_______________________________ 
Laatse mogelijkheid inschrijven Vissersproat vanaf 2014 op papier 
Insturen voor 1 januari 2014.  
Diegene die niet reageren, ontvangen per 2014 niet meer de papieren Vissersproat. 
Wilt U de Vissersproat op papier blijven ontvangen stuur het formulier in: 
Opsturen naar: 
Redactie Vissersproat 
TOG Apeldoorn,  
Oude Beekbergerweg 52 B, 7331 HP Apeldoorn 
 
De vssersproat is digitaal terug te vinden op de site: 
   http://togapeldoorn.mijnhengelsportvereniging.nl/ 
   actueel – nieuws. 
 

  Ik wil graag de Vissersproat in gedrukte versie blijven ontvangen 
 
    
   Naam:   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 
   Adres:   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 
   Postcode-plaats: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
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Jeugdcommissie  
Apeldoornse  
Hengelaarsvereniging 
 

Terugblik van de jeugdcommissie 2013 
Het afgelopen jaar is voor de jeugdcommissie wederom een bijzonder jaar geweest. De 
jeugdcommissie heeft een heel druk jaar gehad. Helaas hebben wij afscheid moeten nemen 
van  jeugdcommissie lid, Martin Verbeek hij  heeft te kennen gegeven na 15 jaar direct te 
willen stoppen met het werk voor de jeugdcommissie. Martin bedankt voor je inzet voor 
onze jeugd.  
We hebben dit jaar 3 nieuwe commissie leden mogen begroeten die ons team komen 
versterken het zijn Willem van de Velde ,Tonnie Keizer en Jarno Veldhuizen. 
We hebben diverse activiteiten gehad zoals, onze schoonmaakactie, het familie toernooi, Vis 
je Rijk, de panlatwedstrijd, de forelvisdag in Emst, de selectie wedstrijd, het Nederlands 
kampioenschap, de open Harderwijker, onze viscursus, onze vis competitie ( met een record 
aantal deelnemers) en niet te vergeten onze feestavond, met meer dan 170 bezoekers, een 
record aantal.  
De jeugdcommissie heeft dit jaar weer diverse malen de pers gehaald en TOG hiermee weer 
duidelijker op de kaart gezet, Ook hebben wij dit jaar het verzoek gekregen om 2 scholieren 
hun Maatschappelijke Stage bij TOG te laten uit voeren, aan dit verzoek hebben wij voldaan 
en de scholieren hebben al een gedeelte van de vereiste uren ingelost. 
Ook hebben wij dit jaar de beschikking gekregen over een nieuw viswater genaamd de 
Phillips  vijver, deze vijver is dit jaar met behulp van vele vrijwilligers visklaar gemaakt en 
een gespecialiseerd  bedrijf heeft de overtollige planten die in het water groeide gemaaid.  
Als jeugdcommissie willen wij al onze sponsoren bedanken voor hun financiële steun het 
afgelopen jaar In het bijzonder het dagelijks bestuur van TOG voor hun financiële steun 
voor het jeugdwerk, ook willen wij Jan en Lydia van Hengelsport  Pelgrim Klarenbeek en 
Chris van Hengelsport Apeldoorn en van Cafetaria de Gildenhof  bedanken voor hun steun 
aan onze jeugdactiviteiten. 
Ook willen wij alle Ouders, Opa’s en Oma’s bedanken voor de vele hand en spant diensten 
die zij hebben verricht tijdens onze cursus, wedstrijden en het vervoer naar de diverse 
activiteiten het afgelopen jaar, ook willen wij  de families  Stein en van de Velde voor het 
beschikbaar stellen van de diverse bekers, en natuurlijk een extra bedankje aan Paulien van 
Engeland voor het verzorgen van de koffie, thee en limonade tijdens onze jeugd activiteiten.  
Het jaar 2014 zal ook weer een druk jaar gaan worden naast alle bekende activiteiten zal er 
dit jaar op 29. 30,en 31 augustus 2014  weer een viskamp worden georganiseerd de 
commissie heeft al een optie genomen op een van de scouting gebouwen ergens in 
Nederland  wij weten al waar we waarschijnlijk heen  zullen gaan maar hou onze jeugdsite 
in de gaten, het kamp zal gehouden worden in de maand augustus de data ’s zijn al bekend 
wij komen hier spoedig op terug. 
Wij als jeugdcommissie, Theo, Jan, Patrick, Jarno, Willem ,Tonnie, Cees, Maikel en Jan 
hebben het jeugdwerk met veel plezier gedaan en hopen dat het jaar 2014 net zo’n succesvol 
jaar gaat worden als het afgelopen jaar. Wij zullen proberen weer een mooi programma in 
elkaar te zetten en hopen op nog meer deelname tijdens onze activiteiten.  

       De jeugdcommissie 
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Jeugdcommissie  
Apeldoornse  
Hengelaarsvereniging 
 

Opa mag ik naar de viscursus? 
 
Mijn kleinzoon, 
Jordy van der Bij, 
gaat al regelmatig 
met Opa vissen in 
de IJssel of in een 
van de vijvers in 
Apeldoorn. Toen 
hij van de 
viscursus hoorde 
was hij helemaal 
door het dolle. 
Aangezien zijn 
vader en moeder 
niets op hebben 
met vissen was Opa de aangewezen persoon om met hem naar deze cursus 
te gaan. 
Wij, Opa en Jordy togen op 9 september naar de 1e cursusavond. Jordy 
vond het erg spannend en vroeg aan mij of ik bleef. Na overleg met Jan van 
Engeland heb ik de hele cursus meegelopen en het en der wat hand en 
spandiensten verricht. De avond zat erop en Jordy kon beter haken 
aanzetten dan Opa, {die gebruikt hakie aan}. 
De 2e en 3e cursusavond bestond uit het maken van een tuigje en het 
“dokteren” met voer. 
Eindelijk was het dan zover, na een slapeloze nacht, vissen in de praktijk. 
Aangekomen bij de vijver in Zuid stonden de hengels met daaraan de 
zelfgemaakte tuigjes al klaar. Jammer dat het die nacht erg koud was 
geweest daarom liet de vis het afweten.  
Het was een leuke cursus voor de jeugd en Opa heeft ook genoten. 
Jan van Engeland en andere “cursushulpen “ het was geweldig. 
Vriendelijke groet  

Willem Wegerif - Opa van Jordy 
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Jeugdcommissie  
Apeldoornse  
Hengelaarsvereniging 
 

 

De kampioenen van 2013 zijn geworden:  
A. klasse 2013 
1.Robin Scheijbeler 296 punten 
2.Rowin Havekes 278 punten 
3.Anouska Kars  276 punten   
 
B. klasse 2013    
1.Jerremy van de Velde 280 punten 
2.Jordy Jansen  268 punten 
3.Esmee Jansen  265 punten   
 

 
 

De Chris Stein Trofee voor de grootste vis van 2013. 
A-Klasse Robbin Scheijbeler  Brasem van 56 centimeter.  
  
B-klasse  Leslie van de VeldeBrasem van 53 centimeter. 
 

 
De aanmoedigingsprijs 2013 is gewonnen door Leroy Wijnhout. 

 
 

De Roofviskampioen 2013 is geworden  
Jarno Boskamp met een snoek van 91 centimeter. 
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Jeugdcommissie  
Apeldoornse  
Hengelaarsvereniging 
 

 

Record aantal bezoekers tijdens Feestavond T.O.G. jeugd 

 
Op 25 oktober was het weer zover onze jaarlijkse feestavond voor de jeugd, de avond 
stond in het teken van de huldiging van onze kampioenen en het uitreiken van de 
diploma’s van onze viscursus. 
We hadden een record aantal bezoekers ruim 170 personen hebben deze avond 
meegemaakt. Na de opening werd er begonnen met een ronde bingo met vele mooie 
prijzen. Na de eerste ronde bingo werd de aanmoedigingsprijs uitgereikt die ging dit 
jaar naar Leroy Wijnhout Leroy deed dit jaar voor het eerst mee met onze competitie en 
is bijna alle wedstrijden geweest en toonde zich een voorbeeldige visser hij schroomde 
niet om ook andere collega vissertjes te helpen bij problemen. Na het uitreiken van de 
aanmoedigingsprijs en de beker voor de snoekkampioen waren de winnaars van de 
Chris Stein trofee aan de beurt zij kregen hun prijs voor de grootste vis van het 
afgelopen seizoen, de trofeeën waren beschikbaar gesteld door Chris Stein, ook werden 
de diploma’s van de cursisten uitgereikt, dit jaar zijn 27 cursisten geslaagd voor het 
diploma  zij kregen als extra van hengelsport Pelgrim nog een tas met inhoud uitgereikt 
waaronder een waardebon, een vispet en een tuigje. Tijdens de pauze was er een grote 
verloting met maar liefs 200 prijzen, na de pauze werden de kampioenen van 2013  
gehuldigd, de bekers voor de kampioenen waren beschikbaar gesteld door vogelhandel  
van de Velde, ook kon men in de pauze nog een loodgewicht raden en het aantal boilies 
in een pot raden hier waren mooie prijzen aan verbonden. Na de pauze werd er nog een 
ronde bingo gespeeld , de aanwezige werden nog verrast door Frits Woltman Frits was 
speciaal vanuit Keulen naar de feestzaal gereden om de aanwezigen te trakteren op 
verse haring dit werd zeer op prijs gesteld aan het einde van de avond ging iedereen 
beladen met de gewonnen prijzen voldaan huiswaarts. Onze dank gaat natuurlijk uit 
naar al onze sponsoren, Hengelsport Pelgrim, Hengelsport Apeldoorn, Frits Woltman 
RG Tweewielers, Familie van de Velde, Garage Eijkhoff, Hans Veldwijk, Hemker en 
Bekking, Vense projecten, Schoonmaak bedrijf Drost, Gemeente Apeldoorn, Circules, 
Apotheek Dok Zuid, Bouwservice Jan Ham, Thuiszorg Apeldoorn, Dong Energie, Dirk 
van de Broek en Interpolis, voor het beschikbaar stellen van sponsoringsgelden en of 
prijzen voor onze feestavond.           
Ook willen wij de vrijwilligers Gerda, Paulien, Ramona  en Mart  bedanken die de 
catering voor hun rekening hebben genomen en Melissa onze huisfotograaf  voor het 
maken van de Foto’s op de feestavond  en de vrijwilligers die hand en spant diensten 
hebben verricht tijdens onze feestavond en tijdens de onze activiteiten het afgelopen 
jaar.         
                                                          Jan van Engeland. 
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Jeugdcommissie  
Apeldoornse  
Hengelaarsvereniging 

 

Foto’s feestavond jeugd 2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prijzentafel weer grandioos gevuld 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Iedereen moest een plekje zoeken. Een hele volle zaal 
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Foto’s feestavond jeugd 2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          Boven: prijswinnaars 2013 jeugd 

    Links de geslaagden van de jeugdcursus 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wat een volk, 170 personen. 
 
Namens het bestuur de hartelijke dank aan de jeugdcommissie met al hun 
vrijwilligers eromheen. Ook aan de aanhang, vrouwen, die hun mannen “afstaan” 
voor vele uren werk voor de jeugd van TO.G 
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Theo Bonnink gekroond als 
T.O.G jeugd vrijwilliger 
van het jaar 2013 
 
Op 25 oktober 2013 tijdens de feestavond is Theo 
Bonnink gekroond als T.O.G jeugdvrijwilliger 
2013, eenmaal per jaar kiest de jeugd van T.O.G 
de vrijwilliger van het jaar. 
Na Jan van Engeland die in 2012 als vrijwilliger 
was gekozen was het dit jaar de beurt aan Theo 
Bonnink om deze prestigieuze  prijs in ontvangst 
te nemen, Theo is een van de oprichters van de 
jeugdcommissie nieuwe stijl en is al vanaf het 
begin betrokken bij onze jeugd van T.O.G. 
 
 

 

Nieuwe jeugd viscursus 2014 
In de maand maart 2014 zal 
er weer een viscursus 
worden gegeven je kunt je 
nu vast opgeven, de data ’s  
zijn 17,24,31 maart 2014 en 
het praktijk examen zal 
worden gehouden  op 5 
april 2014. 
 
Jan van Engeland 
 
 
 
 
         Vis cursus deelnemers september 2013 
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Beste Sportvissers, 
 
Zoals jullie waarschijnlijk al wel hebben gehoord gaan we dit jaar weer op vis 
kamp,  

 
Waar we heen gaan blijft nog een verrassing, de data ’s zijn al wel bekend namelijk 
29, 30,31 augustus 2014, de voorbereidingen zijn reeds in volle gang. Zou je het 
leuk vinden om deel te nemen aan ons vis kamp geef je alvast op zodat wij weten 
hoeveel deelnemers mee gaan naar het kamp. De kosten voor deelname aan het Vis 
kamp bedragen 15 euro per persoon. De informatie over het kamp volgt later. 
 

 
 

Naam ……………………………………………………………………. 
 
 

Wil deelnemen aan het viskamp 2014. Je kunt je aanmelding sturen naar: 
 

Jan van Engeland 
Schotweg 3 
7311DT Apeldoorn. 

 
Je kunt ook mailen 
naar 
j.engeland@chello.nl 
Bellen mag ook naar 
Jan van Engeland 
tel.nr. 055-5215396 
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Verslag roofviswedstrijden 
 

Veel jeugdige vissers dromen van het vangen van een roofvis zoals een snoek. De 
snoek is een prachtige rover die best groot kan worden en de aanbeet is vaak 
onverwachts en hard. Is het je eindelijk gelukt een snoek aan de haak te slaan dan 
is dat heel spannend!  
De jeugdcommissie van T.O.G heeft daarom besloten om dit seizoen voor het eerst 
te eindigen met  2 roofviswedstrijden.   
De eerste wedstrijd vond plaats op 21 september met 7 deelnemers. het parcours 
lag  tussen de Deventerstraat brug en de Molenstraat brug. De dag begon 
aanvankelijk met een fris briesje en wat bewolking, soms kwam nog heel even de 
zon erdoor. Ook de vissen lieten het voor een deel afweten. Aan het einde van de 
wedstrijd bleken na een groot aantal missers er slechts drie snoeken gebruik te 
hebben gemaakt van het schepnet. 
 
Uitslag eerste roofviswedstrijd: 
 
1.Jarno Boskamp  91 centimeter Snoekkampioen 2013 
 
2.Rowin Havekes   66 centimeter 
 
3.Rick Pierwhan   35 centimeter. 

 
De tweede en  laatste roofvis wedstrijd werd  gehouden op  zaterdag 12 oktober het 
parcours was  tussen de Marchantstraat en de Landdrostlaan. Het was een koude 
morgen, ditmaal waren er weer 7 deelnemers die een snoek wilde vangen, ditmaal 
liet de snoek het geheel afweten en was de uitslag van de eerste wedstrijd de 
einduitslag. 
Wij als bestuur hebben besloten om de roofviswedstrijden op te nemen in ons 
wedstrijdprogramma van 2014. 
Wij hopen dan op meer deelname en meer snoek.  

 
Wij zien jullie wel aan de waterkant. 

 
Patrick Bomhof en Jan van Engeland 

 
 
 
 



   H.S.V. Tot Ons Genoegen – Apeldoorn  30 
 

Jeugdcommissie  
Apeldoornse  
Hengelaarsvereniging 
 
 

Keurige 10e plek voor Merlin Daley  
Op het Nederlands Kampioenschap 
 
Het Nederlands Kampioenschap  werd op 
zaterdag 7 september gehouden aan de Lage 
Vaart aan de Trekweg bij Almere. Gedurende de 
gehele dag was he bewolkt, maar droog. Af en toe 
waaide het een beetje, vooral in de middag ging 
het wat harder waaien,  
Merlin behaalde tijdens deze moeilijke wedstrijd 
een keurige 10e plaats en heeft T.O.G. weer op de 
kaart gezet, namens de jeugdcommissie gefeliciteerd.       (foto Facebook pagina Merlin) 
 
 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 
Misdraging enkele karper vissers. 
 
Bij T.O.G. en de gemeente Apeldoorn zijn klachten binnen gekomen over 
misdragingen van enkele  karper vissers in de wijk  Woudhuis / Osseveld, de 
klachten die binnen gekomen zijn betreffen rommel, in het openbaar plassen en 
nachtvissen, wij als hengelaarsvereniging keuren dit gedrag af de namen van de 
karper vissers die zich hebben misdragen zijn bij T.O.G. bekend, mochten zij zich 
nogmaals misdragen zal er door T.O.G. passende maatregelen worden genomen. 
 
Het nachtvissen in de bebouwde kom van Apeldoorn is verboden, en geld voor 
alle wateren, dit geldt tevens voor het achterlaten van rommel, hier zal streng op 
gecontroleerd worden door medewerkers van het team Toezicht en Handhaving in 
de Openbare Ruimte  (THOR team) van de gemeente Apeldoorn en de politie, er 
zal niet meer gewaarschuwd worden maar direct proces verbaal worden 
opgemaakt.  
Wees zuinig op onze verworven rechten, we zijn ze eerder kwijt dan rijk!  

   
         
                        Bestuur T.O.G 
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Hoogspanningskabels Rijnveste 
 
 

Bij de gemeente Apeldoorn , T.O.G, en de wijkraad zuid zijn diverse klachten 
binnen over het gedrag van enkele (sport) vissers, 
  
Boven de vijver in Apeldoorn-Zuid, ter hoogte van de Schiestraat, bij de vijver 
Rijnveste hangen voorwerpen in de hoogspanningskabels. Wijkbewoners en 
bestuursleden van T.O.G hebben dit geconstateerd. Meestal zijn het vistuigjes die 
met een lijntje over de hoogspanningskabels zijn geworpen  Wie verantwoordelijk 
is voor het achterlaten van dit zwerfvuil, is nog niet bekend. De wijkraad heeft het 
probleem aangekaart bij de gemeente. Een beheerder van de gemeente heeft de 
wijkraad toegezegd dat er zal worden overlegd met de netwerkbeheerder om naar 
oplossingen te zoeken. Daarnaast zal de wijkagent vaker surveilleren om meer 
informatie te krijgen om zodoende de dader of daders te kunnen pakken. Het 
vermoeden bestaat dat baldadige jeugd er een sport van maakt om de lijntjes over 
de kabels te werpen.  
 
Dit is gevaarlijk en ongewenst gedrag. De wijkagent zal de sportvissers wijzen 
op de gevaren van recreëren in de buurt van hoogspanningskabels. Wij als 
visvereniging vragen onze  leden om hun vis stek schoon achter te laten”, 
Ontspannende activiteiten in de buitenlucht zoals vliegeren, vissen en zeilen 
kunnen gevaarlijk zijn in de buurt van hoogspanningsleidingen. Als een vliegerlijn, 
vislijn of hoge zeil mast een hoogspanningslijn raakt, kan het goed misgaan.  
 
Alles wat uitsteekt en de hoogspanningslijn bijna kan raken en met de aarde 
of uzelf verbonden is, is levensgevaarlijk. De hoge spanning kan op u 
overslaan, meestal met een fatale afloop, ook kan het radio verkeer hierdoor 
gestoord worden. T.O.G en de wijkraad roept mensen die zich rond de vijver 
Rijnveste nabij  de Schiestraat ophouden, om verdachte zaken door te geven aan de 
gemeente Apeldoorn, de wijkraad ,de politie of een van de bestuursleden van 
T.O.G.. 
 
 
         
              Bestuur T.O.G 
 
 
 


