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Nieuw bij Hengelsport Apeldoorn 
 

Eigen Label Halibut Pellets   
Een super kwaliteit voor een scherpe prijs 
In de maten; 2 mm, 4 mm, 6 mm, 10 mm, 16 mm, 20 mm 
En een mix zak met 2, 4 & 6 mm 

Voor de scherpe prijs van slechts  € 4,50 per kg. 
 

Ook is er een Green Betaine variant van in 3 mm aan de range toegevoegd. 
 

Tevens ook verkrijgbaar onder ons eigen label; Tijgernoten ! 
Een Top aas voor een Top prijs;   € 4,99 per kg.   
  
Graag tot ziens bij Hengelsport Apeldoorn                                               



   H.S.V. Tot Ons Genoegen – Apeldoorn   2 
 
 
 
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  
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Zinloze vernieling bomen Philips vijver 
 
Hoe vaak is in deze krant al niet geschreven over zinloze vernielingen op straat, in 
tuinen en waar al niet meer. 
Ook afgelopen week  was het weer raak. Onverlaten zullen zich ongetwijfeld met 
enorm veel plezier hebben  uitgeleefd op een aantal bomen die aan de Philips 
vijver langs het water stonden . Leuke ontdekking voor de jeugdcommissie van de 
hengelaarsvereniging T.O.G.  Zouden deze gasten het zich nog kunnen herinneren 
wat ze gedaan hebben of waren ze zo dronken dat ze niet meer wisten wat ze 
deden. Zullen ze trots zijn geweest en de volgende dag met veel bravoure over dit 
kunstje verteld hebben. Ook aan hun vader en moeder? Vast niet. Want als dat zo 
zou zijn, dan zouden pa en ma zich beslist samen met hun zoon of dochter bij de 
politie hebben gemeld. Dan zouden ze gestraft kunnen worden en de gedupeerde  
hun schade vergoed zien worden. Als je over dit soort vernielingen hoort, dan zou 
je wensen dat er camera’s hangen in heel  Apeldoorn. Maar ja, zodra die er hangen, 
verplaatsten de vandalen zich weer. En we kunnen natuurlijk niet de hele gemeente 
met camera’s behangen. Laten we dan ons hoop richten op de ouders van deze 
vandalen die zich hopelijk zo af en toe tot hun kroost richten met de vraag: wat 
deed jij afgelopen week  s’avonds ? 
       Jan van Engeland.
  
Foto’s omgehakte bomen bij de Phillipsvijver. 
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Leden vergadering TOG-Apeldoorn 
 
14 maart 2014  bij EAV aan de Landrostlaan 
Afgemeld voor vanavond: Jos van Rooyen, Dirk Bovendorp, Gerrit Mosterd. 
Aanwezig complete bestuur, 9 personen 
Aantal leden: 27 
Helaas is de opkomst niet zo groot, we maken met de aanwezigen er een vruchtbare 
vergadering van. 
 
-01- Opening en mededelingen van de voorzitter 

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

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

 
-03- Ingekomen stukken 

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

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

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

 
-06- Verslag van de kascommissie 

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

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

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

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

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

Jannes Kars Moet nog nieuw lid gekozen w0rden voor de kascontrole  
  Martin krouweel meld zich aan voor 3 jaar in de kascommissie. 
Jan Veldhuizen Wedstrijdreglement aanpassen. Vrije hengel is van 12 naar 10 

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

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

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

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

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

 
Hary sluit de vergadering om 21.28 uur. 
 
Nu worden de ballen uit de doos gehaald om de bingo te gaan draaien. 
 
De najaarsvergadering 2014 vind plaats op vrijdag 14 november 2014 aan de Landrostlaan,  
kantine EAV.Aanvang 20.00 uur, zaal open 19.30 uur. 
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Reglementen Wedstrijden T.O.G. 2014 
 
 
Algemene bepalingen 
A: Aan de, door TOG Apeldoorn, georganiseerde wedstrijden kan deelgenomen worden door 

leden van deze vereniging.  
B: Van de 10 wedstrijden in de TOG competities tellen de 7 beste resultaten mee voor de bekers.  
C: 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 afmelden bij Harry Middelink, niet in ontvangst genomen prijzen vervallen 
aan de vereniging. 

D: 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. 

E: Er wordt  per wedstrijd in de vaste stok competitie een prijs van € 5,-  uitgereikt voor de 
grootste vis (boven 25 cm). 

F: In de vrije hengel- en senioren competitie wordt aan het eind van de competitie een prijs 
uitgereikt voor het hoogste daggewicht. 

G: Alle competities worden gevist op gewicht, snoek, snoekbaars, paling tellen niet mee. 
H: Voor alle wedstrijden van T.O.G. geldt een maximum van 20 kg per leefnet. 
I: Vlonders zijn toegestaan, alleen de voorste poten mogen zich (indien noodzakelijk) in het 

water bevinden. 
J: Het leefnet moet tenminste 3,50 m. lang zijn met een diameter van 40 cm of meer. 
 
 
Overige bepalingen 
A: Er mag voor het beginsignaal niet gevoerd, maar wel gepeild worden. 
B: Na het eindsignaal dient er gestopt te worden met vissen, de in het eindsignaal gehaakte vis 

mag nog in het leefnet. 
C: Het verbod op gebruik van wormen in de maanden april / mei is per 1-10-2013 vervallen 
D: Het is verboden te voeren en te vissen met gekleurde maden,verse de vase en aardappelen. 
E: Het is verboden aas en voer te gebruiken, die stoffen bevatten die schadelijk voor de v
 volksgezondheid zijn. 
F: 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.  
G: Bij overtreding van bovenstaande regels, kan men voor de desbetreffende wedstrijd 

gediskwalificeerd worden en worden per overtreding 5 strafpunten in mindering gebracht. 
H: De overtreding moet door tenminste twee deelnemers of de wedstrijdleiding geconstateerd 

zijn. 
I: 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. 

J: Voor alle competities (behalve de jeugd)  geldt bij verhindering een afmeldplicht, bij geen 
afmelding krijgt men 5 strafpunten. 

 
 
 
 
 
 



    H.S.V. Tot Ons Genoegen – Apeldoorn     7 
 
 
Aanvullende voorwaarden Sport Visserij Oost Nederland voor wedstrijden op stromend water. 
A: Het leefnet moet zoveel mogelijk recht vooruit en aan de buitenkant verzwaard in het water 

liggen. 
B: Het is ten strengste verboden het net met stenen te verzwaren, dit op straffe van 

diskwalificatie. 
C: Bij wedstrijden die langer duren dan 6 uur dient ten minste om de 6 uur gewogen worden. 
D: Op al deze voorwaarden zal door controleurs en boa’s gecontroleerd worden. Bij overtreding 

hiervan kan de persoon in kwestie worden geschorst voor één jaar. 
E: Het is verboden de verzwaring van het net te verwijderen voordat de weegploeg vraagt het net 

aan te bieden. 
 
Bepaling per competitie 
 
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 1-1-2014 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 of 
Jan Borghof  06 234 174 11 
 
 
 
Vrije Hengel  
In deze competitie is de hengelkeuze vrij, 3 afschrijvers, 10 wedstrijden, 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 
Aanmelden en afmelden vrije hengel competitie: 
Maikel van de Velde   06 226 520 97 of 
 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, Michael  van de Velde, Martin Verbeek, Jochem van Rooyen. 
 
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. 

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

 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. 
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Johan van de Put, erelid TOG 
 
Op de jaarvergadering van de 
hengelaarsvereniging TOG is 
Johan van de Put benoemd tot 
erelid van onze vereniging. 
 
Johan heeft vele jaren allerlei 
activiteiten en functies binnen 
onze vereniging vervult. Is 
lange tijd vertegenwoordiger 
geweest binnen Sport Visserij 
Oost Nederland, Rayon 2. 
 
Jarenlang in de 
wedstrijdcommissie TOG, 
Later jaren als voorzitter van onze vereniging gefungeerd. 
Onder het toekijken van Annie speld de voorzitter, Harry Middelink de gouden 
speld op de bloes van Johan. Een gouden spelt met een afbeelding van een vis. 
Tevens ontving Johan een Oorkonde, wat bonnen om zelf te besteden en voor 
Annie was een mooie bos bloemen geregeld. 
We hebben het zeer op prijs gesteld dat Annie samen met Johan was om dit mee te 
beleven. 
 
Johan dank namens de hengelaars ‘Tot Ons Genoegen” Apeldoorn en Wilp voor 
alle tijd en werk dat je jaren achtereen voor de vereniging gedaan hebt. 

Ook de vertegenwoordiging in 
allerlei alle commissie, 
besturen die betrekking tot het 
vissen hadden. 
Hopen dat je nog lang mag 
genieten van je welverdiende 
vrije tijd. 
 
Hartelijk dank 
 
Bestuur, leden TOG 
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KNOPEN EN MONTAGES 

 
 
 
 
Een goede knoop is het halve werk. Op deze 
pagina’s zie je een eenvoudige en effectieve halve-
lus-montage waarmee je op zowel stromend als 
stilstaand water uit de voeten kunt. Rechts is de 
halve bloedknoop afgebeeld waarmee je de 
speldwartel bevestigd. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HALVE LUS MONTAGE 
Hieronder is onder meer de uniknoop afgebeeld 
waarmee je de speldwartel bevestigd 
 

 Maak een lus met een doorsnede van 
circa 30 cm. Twee keer doorhalen, 
zoals op de tekening.  

 
 Knip de lus op zo’n 20 cm van de 

knoop open.  
 

 Met een halve bloedknoop bevestig je 
een speldwartel aan het korte 
uiteinde. Hiermee kun je snel en 
gemakkelijk van voerkorf wisselen. 
Aan het lange uiteinde maak je een 
klein lusje (zie stap 1) om de kant-en-
klare onderlijn aan te bevestigen. 
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Van de redactie 
 
Beste medevissers, 
 
De competities zijn weer begonnen met wisselende vangsten. 
Een aantal keer lekker in het zonetje en af en toe toch ook met 
paraplu. 
De laatste weken komen er steeds weer klachten binnen van mensen dat er rond de 
visplekken binnen de bebouwde kom in Apeldoorn veel rommel blijft liggen, dat 
vissers, zowel jong als oud, geen respect tonen naar langskomende wandelaars en 
aanwonenden. Vissers die hun rommel gewoon achteloos achterlaten, grote mond 
of obscene gebaren naar wandelaars en aanwonenden, wild plassen zo, dat 
aanwonenden en kinderen uit en in de buurt gewoon 
er tegenaan kijken van voren of van achteren. Op al 
deze plaatsen waar de klachten vandaan komen, 
meerdere vijvers binnen Apeldoorn, zijn de 
bewoners en wandelaars het wel zat. Zij zetten alles 
op alles om de aanliggende vijver binnen hun 
woongebied uit de vergunning te laten halen door 
de gemeente, Sport Visserij Nederland. 
Als hengelaarsvereniging TOG zijn we jaren bezig geweest om het voor elkaar te 
krijgen dat de vijvers binnen Apeldoorn open zijn gegaan voor de vissers. Het zou 
jammer zijn dat een kleine groep vissers het bederven voor veel andere vissers dat 
er in de toekomst niet meer gevis mag worden in de Apeldoornse vijvers. 
Als bestuur van TOG willen we een ieder nadrukkelijk verzoeken een beetje 
rekening te houden met buurtbewoners en wandelaars. Het is een kleine moeite om 
de rommel die je overhoud na het vissen in een prullebak te gooien of mee naar 
huis te nemen en in de container gooien. Zal voor velen prettiger zijn. Een normaal 
praatje en gewoon gedrag en respect naar aanwonenden en wandelaars mag toch 
niet zo moeilijk zijn. Wij willen op een nette manier een visje vangen, ook in de 
Apeldoornse vijvers. De mensen in de buurt willen het graag een beetje netjes en 
schoon hebben, zij kijken er dag in dag uit tegenaan. 
Naast elkaar en samen moet dit op te brengen zijn. Afspraak met de politie en 
BOA’s is gemaakt dat er niet meer een waarschuwing komt, er zullen meteen 
boetes uitgedeeld worden. 
Als bestuurslid vind ik het jammer dat deze zaken regelmatig voorkomen. Als 
bestuur zullen we de controleurs van TOG verzoeken nog meer langs de vijvers te 
rijden en strak te blijven controleren. Maar hoofdzakelijk om een gezellig praatje te 
maken met de vissers en kijken wat zij graag als visser verbeterd zien worden rond 
de vijvers. We kunnen veel voor elkaar krijgen, maar alleen met de hulp van alle 
vissers, jong en oud. 
                 Jan Riemsdijk 
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OOppggaavvee  nniieeuuwwee  lleeddeenn  bbiijj::  
  

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  lliiddmmaaaattsscchhaapp  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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Leden van de jeugdcommissie T.O.G.  
assisteren vissers met een beperking.  
 
Op vrijdag 2 mei 2014 hebben van uit HSV. T.O.G., Willem van der Velde, 
Jerremy van der Velde en Jan van Engeland  geassisteerd bij het verzorgen van een 
vismiddag voor vissers met een beperking, deze middag werd gehouden op het 
terrein van de lathmer in Wilp alle deelnemers hebben vis gevangen en hebben 
genoten van een geweldige middag.       
 

 
Leden van jeugdcommissie T.O.G.  
assisteren bij een visles van de Ambelt. 
 
Op Dinsdag 6 mei 2014 hebben vanuit HSV. T.O.G, Jarno Veldhuis, Willem van 
der Velde, Arno, Wim Krijt en Jan van Engeland geassisteerd bij een visles voor 
een complete klas van 24 leerlingen van de Ambelt, de kinderen hebben in de 
ochtend  visles gekregen en in de middag  konden ze het geleerde in praktijk 
brengen, er werd gevist in de vijver bij het bolletje en bijna alle kinderen hebben 
vis gevangen er werd zelfs een snoekje gevangen de kinderen hebben genoten van 
een geweldige dag.  
 
 
Leden van jeugdcommissie T.O.G.  
assisteren bij een sportdag voor gehandicapten  
 
Op vrijdag 16 mei 2014 hebben vanuit HSV T.O.G. Willem Pelgrim, Wim Krijt, 
Willem van der Velde en Jan van Engeland geassisteerd bij het onderdeel vissen 
tijdens een sportdag voor gehandicapten, wij hebben het plein bemand waar de 
gehandicapten kennis konden maken met het onderdeel vissen 
ruim 150 deelnemers waren op deze dag afgekomen om kennis te maken met de 
diverse sporten, door ons waren diverse spelletjes gemaakt waar de deelnemers aan 
konden deelnemen ook was er een aquarium waar diverse vissoorten te zien waren 
en was een geweldige dag waar iedereen met volle teugen van genoten heeft.      
         
       Jan van Engeland 
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Visdiploma: 24  kinderen geslaagd 
 
In de maand maart 2014 heeft er weer een viscursus plaatsgevonden, 
Dit keer hadden 24  kinderen zich opgegeven om deze cursus te volgen. 
Op de eerste avond hebben de kinderen de DVD bekeken “vissen Mijn Sport” 
En werd er flink geoefend met het aanzetten van het haakje. 
 
Op de tweede avond werd er wederom geoefend met het aanzetten van het haakje 
en werd er een wedstrijd tuigje gemaakt voor de examen morgen, ook werd er een 
lokvoertje gemaakt en de begeleiding heeft laten zien wat hier voor nodig was en 
hoe het voer moest worden aangemaakt, dit mochten de cursisten zelf ook 
proberen, ook werden er verschillende voer soorten getoond en kon men ruiken aan 
de diverse geurtjes en toevoegingen die op de markt te verkrijgen zijn, dit ging van 
de reuk van aardbeien tot pure lever extract. Ook werd er geoefend met het 
onthaken van een gevangen vis door middel van rubberen visjes en hakenstekers 
van kunstsof metaal. 
De derde avond stond in het teken van vis herkenning, door middel van grote 
viskaarten, en het schriftelijk examen 
Tijdens dit examen bleek dat de cursisten de lesstof goed hadden geleerd, er 
werden maar liefs 15 foutloze examens afgeleverd. 
De examen morgen stond in het teken van het optuigen van de hengel , het uitloden 
van het vistuigje met behulp van een peilloodje en het vangen van vis.  Als locatie 
hadden wij wederom gekozen voor de vijver in het zuiderpark dit bleek een gouden 
greep te zijn want al onze cursisten hebben 1 of meer vissen gevangen er waren 
zelfs vissers die er 10 of meer vissen vingen een geweldig resultaat, de vangst 
bestond voornamelijk uit karpertjes, en dat was  voor veel kinderen hun eerste 
karper ervaring. 
De cursus is prima verlopen we hadden een zeer rustige groep kinderen. 
 
De volgende jeugdcursus is gepland in de maand september  2014, mochten er 
kinderen aan deel willen nemen kan men zich hiervoor opgeven bij Jan van 
Engeland telefoonnummer 5215396 of E.mail. j.engeland@chello.nl.            
 

Jan van Engeland 
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Verslag van de schoonmaakactie 2014. 
 
De jaarlijkse schoonmaakactie die gehouden werd op 12 april 2014  leverde een 
groot aantal deelnemers op, ruim 50 deelnemers waren op deze activiteit 
afgekomen. Het werk terrein bevond zich tussen de Oosterlaan en de 
Molenstraatbrug, de vangst bestond uit prullenbakken, bromfietsen,  fietsen, 
fietstassen, autobanden, hekwerken, ijzeren pijpen, bureau stoelen, een kassa, 
verkeersborden, en diverse ander ijzerwaar. 
 
Van de oevers zijn houten pallets, planken,  en een aantal  vuilniszakken vol met 
plastic, papier, blikjes, pet flessen en ander vuil verwijderd. 
 
Tijdens deze schoonmaakactie was RTV Apeldoorn aanwezig voor opnames over 
onze jaarlijkse schoonmaak zij hebben een mooi item gemaakt, dit was reclame 
voor onze vis sport   
 
Dit is door de het wijkservice team en het waterschap  direct opgehaald en 
meegenomen, Wij als organisatie willen alle jeugd en seniorleden, de catering, en 
de medewerker Frank Smits van het waterschap, die zijn vrije morgen hiervoor 
heeft laten schieten, bedanken voor de 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 grote aantal deelnemers de frites en de snacks mede 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.  
         
       Jan van Engeland. 
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Sportvissers, 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Een initiatief van de Apeldoornse Hengelaarsvereniging “Tot Ons Genoegen” 
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