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Kantooradres: Per 1 september 2015 
Karkietweg 85 
7331 KJ Apeldoorn 
Informatie: tog@upcmail.nl 

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

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

 
Wedstrijd commissie: 
Emond Scholten 
Amstellaan 2 
7333 LX Apeldoorn 
06 14569340 
Emond_s@hotmail.com 
 
 
Bestuurslid afdeling Wilp: 
A.W. Tonnie Klein Swormink 
Molenstraat 40 
7391 AJ Twello                
0571 271801 
a.kleinswormink2@chello.nl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Redactie Vissersproat: 
J. Riemsdijk 
Bouwmeestershoeve 42 
7326 RM Apeldoorn        06 20956086 
 
Kopij sturen naar Redactie 
Vissersproat. 
Mail:   vissersproat@upcmail.nl 
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I n   m e m o r i a m 
 

Maarten Verhoef 
 
Op 15 mei 2015 is Maarten Verhoef  op 92 jarige leeftijd overleden. 
 
Maarten is in de oorlog van Delft naar de Wilpsche klei gekomen en heeft .veelal 
bij boerenbedrijven gewerkt en is  later getrouwd met Johanna Willemina Wassink 
samen  kregen ze 5 kinderen. 
 
Maarten was een IJssel visser puursang ook zat hij vele jaren in het bestuur van 
T.O.G. afdeling  Wilp, samen met zijn latere visvriend Piet Karman. 
Na het overlijden van Piet nam ik Maarten vaak mee. 
Hij viste vele wedstrijden en ving veel vis die na die tijd werd gewogen bij de 
plaatselijke slager. 
 
Ik kan mij nog herinneren dat Maarten in het Oude –Zandgat 2 grote brasems ving. 
Hij had een twijgje door de kieuwen gedaan en ze aan het stuur van de fiets 
gehangen om ze ter weging aan te bieden. 
Toen nam iedereen de vis nog mee om het te laten wegen. 
Gelukkig is dat allang niet meer zo. 
Toen de feeder zijn intrede deed viste Maarten hier graag mee  
Al viel het werpen op de voer plek niet altijd mee. 
Persoonlijk ging ik vaak met Maarten op pad.  
 
Vissen in de haven van Harderwijk was in de winter favoriet.  
Daarna een visje eten bij visboer van de Berg en Maarten had een leuke dag. 
Hij mocht graag een wedstrijdvissen en toen het lopen minder ging kreeg hij van 
het  bestuur en de leden aan de IJssel een vaste plek nr. 8 nabij Moria. 
Deze plek zal ons nog vaak aan Maarten doen herinneren en we zullen  zijn  
eigenzinnigheid missen. 
 

Maarten, rust zacht 
 
 

Namens Bestuur en leden T.O.G 
 

secretaris Gerrit Karrenbeld 
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Leden vergadering TOG vrijdag 13 november 2015 
 
Bij EAV aan de Landroststraat, Aanvang 20.00 uur, zaal open 19.30 uur. 
 

Agenda 
 
-01- Opening en mededelingen van de voorzitter 
 
 
-02- Notulen jaarvergadering 13 maart 2015 
 
 
-03- Ingekomen stukken 
 
 
-04- Van de wedstrijdcommissie / consept / data / programma 2016 
 
 
-05- Penningmeester 
 
 
-06- Respect / schoonhouden, maken waterkant 
 
 
-07- PAUZE 
 
 
-08- Prijs uitreiking seizoen 2015 
 
 
-09- Rondvraag 
 
 
-11- Sluiting 
 

 
Het bestuur rekent op al uw aanwezigheid. 
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Notulen jaarvergadering TOG 13 maart 2015 bij EAV aan de Landrostlaan 
 
Afgemeld: Gerrit Schipper, Geert Huisman, Gerrit Karrebelt, Willem Wegerif. 
Aanwezig: Complete bestuur, 23 leden 
 
-01- Opening en mededelingen van de voorzitter 
Harry heet iedereen van harte welkom op de jaarvergadering van hengelaars-
vereniging TOG 
Vezocht een minuut stilte in acht te nemen voor de ons ontvallen vissers. 

Harry is met Jan van Engeland naar een info avond geweest voor het  
bevaarbaar maken van het kanaal. Van Kampen tot Wapenveld is hier een begin 
mee gemaakt. Er zijn in het totale traject 25 bruggen die aangepakt moeten 
worden, een aantal bootliften bij vaste wegen moeten gebouwd worden de sluisen 
op het traject moeten opgeknapt en gemoderniseert worden. Inschatting is dat er op 
zijn korst over 25 a 30 jaar de mogelijkheid is om er weer te varen. 
 
-02- Notulen ledenvergadering 15 november 2014 
Geen vragen opmerkingen. Notulen door de vergadering akkoord bevonden. 
 
-03- Ingekomen stukken 
Brief van het accountant bureau, deze zal behandeld worden bij de financien. 
 
-04- Jaarverslag secretaris. 
Door de vergadering akkoord bevonden. 
 
-07- Van de penningmeester 
Henry legt uit hoe het financieel verslag is opgebouwd. Over 2014 in de plus 
uitgekomen, ondanks het onderhoud van wateren en het uitzetten van vis. 
De penningmeester geeft aan dat er voor volgend jaar geen noodzaak is om de 
contributie te verhogen. Vanuit de vergadering geen vragen. 
 
-06- Verslag van de kas commissie 
De kascommissie, Lennard Fransen (ziek), Martijn Krouweel en Moniek Kars. 
Zij hebben het financieel van TOG gecontroleerd en goed bevonden. Hiermee is er 
decharge verleent voor Henry over de financiele zaken over 2014. Waarvoor dank. 
Lennard Fransen is aftredend.  
Monique Kars en Martin Krouweel blijven en Erik Hendriks komt de 
kascommissie de komende 3 jaar versterken.  
De brief van de accountant voorgelezen aan de vergadering. Uitstekende 
administratie van het financiele gebeuren van TOG bijgehouden door de 
penningmeester. 
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-05- Van de wedstrijdcommissie 
Emond en Jannes overhandigen de prijs die afgelopen november niet uitgeruikt is 
van het Koningskruis, vaste stok en senioren aan Willem Oldenmenger. 

 
-09-  Bestuurssamenstelling 2015: 
  
Voorzitter:  Harry Middelink   t/m 2016 
Penningmeester:  Henry van Lith   t/m 2018 herkozen 
Secretaris:  Jan Riemsdijk   t/m 2017 
 
Algemene Zaken: Jan van Engeland   t/m 2018 herkozen 
Jeugd:   Theo Bonnink   t/m 2016 
Wedstrijd zaken:  Emond Scholten   t/m 2017 
Vert. Wilp:  Tonnie Klein Swormink  t/m 2016 
 
Koos Koers heeft aangegeven zich niet meer beschikbaar te stellen voor het 
bestuur. Als bestuur gekozen om met zeven personen door te gaan met een goede 
taak verdeling. 
 
-10- Rondvraag: 
In het wedstrijdboekje staan bij de vrije hengel verkeerde tijden aangegeven. 
Deze pagina zal aangepast worden voordat deze in de hengelsportzaken en bij de 
competities uitgezet worden. 
 
-11- Sluiting 
 Harry sluit de vergadering om 20.50 uur. 
 
Emond draaid de bingo en overhandigd de prijzen die hiervoor zijn aangeschaft. 
 
 
Voorzitter:     Secretaris: 
Harry Middelink    Jan Riemsdijk 
 
 
 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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Kantoor TOG verhuisd 
 
Na jarenlang was ons kantoor gevestigd aan de Oude Beekbergerweg 52 A in 
Apeldoorn. Medio 2016 zullen de huizen, en het kantoor gesloopt worden en 
vervangen worden door nieuwbouw. 
Als bestuur van TOG zijn we al langere tijd aan het rond kijken, informeren naar 
een nieuw kantoor. 
Alle mogelijkheden hebben we bekeken, iets kopen, wat groters huren, bij 
bedrijven een ruimte proberen te krijgen voor een eigen ruimte. 
Ruimte huren in bij bestaande gebouwen, Bibliotheek, buurthuis, was mogelijk. 
Helaas kon TOG daar geen eigen ruimte huren, zo nodig alleen de ruimte 
gebruiken voor vergaderingen en bijeenkomsten. 
Als TOG zullen we ons archief, prijzenkast, jeugdmaterialen ook ergens kwijt 
moeten kunnen. 
Met dank aan de Goede woning hebben we een kantoor aan de karkietweg 85 in 
Apeldoorn. Dit is een ruimte waar voorheen de wijkbeheerder Zuid in zat. 
De wijkbeheerders zijn nu gezamenlijk ondergebracht in een centraal kantoor. 
 
In het kantoor aan de karkietweg kunnen we vergaderingen houden, archief, 
prijzenkast en vaandal weg zetten. Deze ruimte is niet veel groter dan het kantoor 
aan de Oude Beekbergerweg, maar ruim genoeg om met meerdere mensen om de 
tafel te gaan zitten voor besprekingen en vergaderingen. 
Afgelopen periode hebben een aantal mensen het oude kantoor opgeruimd, alles 
ingepakt en overgebracht naar de Karkietweg. 
Alles is reeds verhuisd, Jan van Ngeland heeft mensen opgetrommeld om hierbij te 
helpen. Kantoor volledig ingericht en gereed om gebruik van te maken door 
commissies en het bestuur. 
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Jeugdcommissie Apeldoornse Hengelaarsvereniging 
 

Misdragingen (sport) vissers. 
 
Regelmatig komen er meldingen bij het bestuur binnen van misdragingen van een 
klein groepje vissers. Dit heeft al geleidt  tot een aantal negatieve berichten in de 
plaatselijke media.  
 
De klachten die binnen komen bij het bestuur zijn rommel achterlaten, geluids-
overlast, plassen in het openbaar, schieten met de katapult op watervogels en 
kinderen, openbare dronkenschap en nachtvissen binnen de bebouwde kom. 
 
De bestuursleden worden regelmatig gebeld of via de mail, sms, of WhatsApp 
benaderd om actie te ondernemen. Dit betekend dat het bestuur zich bezig moet 
houden met andere zaken dan waarvoor men is gekozen het behartigen van de 
belangen van de leden van T.O.G en van de sportvisserij in het algemeen.   
De meeste klachten komen uit de wijk Woudhuis / Osseveld en Apeldoorn - Zuid.  
 
Wij als bestuur keuren de misdragingen af , de namen van enkele van deze  vissers 
die zich hebben misdragen zijn bij T.O.G. bekend  zij zijn al door het bestuur 
aangesproken. Mochten er vissers zijn die zich in de toekomst niet kunnen 
gedragen dan zal er door  T.O.G. passende maatregelen genomen worden, wij als 
bestuur en controleurs zullen ook niet schromen om vispassen in te nemen . 
 
Het nachtvissen in de bebouwde kom van Apeldoorn is verboden 
en geldt voor alle wateren binnen de bebouwde kom.  
 
Tevens geldt dit voor het achterlaten van rommel. Hier zal streng op worden 
gecontroleerd door medewerkers van het team Toezicht en Handhaving in 
Openbare Ruimte (THOR) van de gemeente Apeldoorn en de politie. Er zal niet 
meer worden gewaarschuwd, maar direct proces verbaal worden opgemaakt.  
 
Wees zuinig met onze verworven rechten, we zijn ze eerder kwijt dan rijk! 
 
 
 

Bestuur T.O.G. Apeldoorn 
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Jeugdcommissie Apeldoornse  Hengelaarsvereniging 

 

Jeugdcommissie T.O.G aanwezig op de sportdag 
Bijzondere Sporten voor Unieke Mensen. 
 
Op zondag 26 april 2015 werd voor de 2e keer de sportdag 
Bijzondere Sporten voor Unieke mensen georganiseerd in het 
Omnisport centrum  te Apeldoorn. 
De jeugdcommissie van T.O.G was aanwezig met een informatie 
stand  en een jeugdplein hier konden de aanwezige kinderen een 
tuigje maken en kennis maken met de hengelsport. 
 
Doel van deze dag was dat mensen met een beperking kunnen 
proeven van veel verschillende sporten, die ook beoefend kunnen 
worden met een beperking zowel geestelijk als lichamelijk. Zij 
konden kennismaken maken met verenigingen met een aanbod voor 
aangepast sporten. Hiertoe waren  +-25/30 verenigingen aanwezig 
om workshops en informatie te geven in hun tak van sport. Te 
denken valt aan rolstoelbasketbal, rolstoeltennis, show down, G-
voetbal, scouting, hengelsport , et cetera. 
De leden van de jeugdcommissie hebben veel nieuwe contacten 
gemaakt en hebben deze dag als zeer nuttig ervaren. 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
   
 
 
Jan van Engeland 
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Jeugdcommissie Apeldoornse Hengelaarsvereniging 
 

T.O.G. junioren succesvol bij selectie Oost-Nederland.  

 
Op zaterdag 6 juni werd in de Urkervaart de selectiewedstrijd 
voor junioren in de categorieën A, B en C gevist. Namens 
H.S.V. TOG Apeldoorn visten er 3 vissers mee.  
 
Bij junioren A is Jarno Veldhuizen kampioen geworden.  
 
Bij de junioren B is Merlin Daley vak winnaar geworden en 
2e algemeen.  
 
Beide vissers gaan door naar de NK-junioren in september 
2015 deze wedstrijd zal gevist worden aan de Urkervaart.  
 
Namens H.S.V. TOG Apeldoorn gefeliciteerd  met jullie  behaalde 
resultaat.  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Merlin Daley   Jarno Veldhuizen 
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Jeugdcommissie Apeldoornse Hengelaarsvereniging 

 
 

Visclinic U 14 Oost-Nederland gevist in Apeldoorn 
 
Op Zaterdag 18 april was het dan zo ver! De eerste federatieve talenten clinic U14 
in de regio Oost - Nederland. Verzamelplek was de vijver aan de Rijnveste in 
Apeldoorn, hier werd iedereen keurig opgevangen en voorzien van een kopje 
koffie of wat fris.  
 
Doel van de clinic was  het kennismaken met het aanstormende Nederlandse talent 
en inzicht krijgen in het niveau van de deelnemers. Om dit te kunnen beoordelen 
hebben we vissers nodig die hier zicht op hebben en het liefst ook ervaring hebben 
met (internationale) wedstrijden. Aan ervaring geen gebrek bij de coaches die 
bereid waren deze dag te begeleiden. Het waren  niemand minder dan Stefan 
Altena en Wim Fuhler  die bereid waren gevonden, ondanks hun drukke 
wedstrijdschema’s ,om hieraan mee te werken.  
Na een korte introductie waarin alle vissertjes zich voorstelde en trots vertelde hoe 
vaak ze viste en hoeveel wedstrijden ze al hadden gewonnen, was het tijd om de 
handen vies te maken. Hoe maak je nu het perfecte voer?  
De  vijver bij de Rijnveste is het toneel voor vandaag. Het weer is perfect, met 
uitsluitend zon en een rustig briesje. De deelnemers maken hun spullen gereed en 
dan is het tijd om het nog even kort te hebben over het aas.  
Vandaag gebruikt iedereen hetzelfde aas: pinkie’s, maden, wormen en casters. De 
coaches leggen nog even kort uit dat het vandaag geen wedstrijd is en dat ze bij 
iedereen langskomen om te kijken hoe het gaat en om tips te geven. 
Er werd veel vis gevangen en er werden enkele karpers verspeeld.  
De deelnemers vonden het  een zeer geslaagde dag. De deelnemers krijgen van 
Sportvisserij Nederland bericht of ze door zijn voor de volgende clinic, maar wat 
betreft begeleiders  is dit zeker voor herhaling vatbaar. Wij willen iedereen die 
betrokken was bij de organisatie of uitvoering  bedanken voor hun inzet. 
 
 
 
 
Foto's van de clinic staan op de T.O.G. site 
 
 
         
       Jan van Engeland   
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Jeugdcommissie  

Apeldoornse  
Hengelaarsvereniging 

 

 
7e Apeldoorns Kampioenschap Panlatvissen. 
 
Op 21 augustus 2015 vond voor de 7e maal het Apeldoorns 
kampioenschap panlatvissen plaats, er werd wederom gevist op de kade 
nabij de Deventerstraat, er werd goed vis  gevangen door de deelnemers. 
De panlatwedstrijd was zelfs opgepakt door de TV ploeg van RTV 
Apeldoorn deze heeft TV opnames gemaakt van dit spektakel. Nieuw was 
dit jaar dat de panlatwedstrijd meetelde voor het koningskruis van T.O.G., 
jammer genoeg lieten vele wedstrijdvissers van TOG verstek gaan, maar 
zij hebben volgend jaar een kans zich te revancheren  . 
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.  
 
Apeldoorns Kampioen Panlatvissen 2015  bij de senioren  werd: 
1e Maikel van de Velde    1440 gram. 
2e Arno Nuyen       485 gram. 
3e Jannes Kars.        415 gram. 
 
Apeldoorns Kampioen Panlatvissen 2015  bij de jeugd werd: 
1e William Havekes.      961 gram. 
2e Werner  Havekes.      840 gram. 
3e Jordy van de Bij.        111 gram.  
 
De organisatie  hoopt in 2016  op nog meer deelnemers bij het panlatvissen. 

 
 
 
   
    
 
 
 Jan van Engeland. 
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Jeugdcommissie Apeldoornse Hengelaarsvereniging 
 

Elf  kinderen geslaagd voor het visdiploma 
 
In de maand maart 2015  heeft er weer een viscursus plaatsgevonden, dit keer 
hadden 11 kinderen zich opgegeven om deze cursus te volgen. De reden van de 
kleine groep was dat er een aantal kinderen met leerproblemen deelnamen aan de 
cursus en wij als commissie hadden besloten om dit keer 1 op 1 te gaan werken om 
deze kinderen structuur te geven, we waren ditmaal te gast bij Hengelsport De 
Pelgrim aan de Curaçao  in  Apeldoorn.  
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 kunstof of 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 9 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  gekozen voor de vijver aan de Rijnveste  dit bleek een gouden greep te 
zijn want al onze cursisten hebben één of meer vissen gevangen er waren zelfs 
vissers die er 10 of meer vissen vingen een geweldig resultaat, de vangst bestond 
voornamelijk uit Voorn en Brasem, en dat was  voor veel kinderen hun eerste 
ervaring met het vangen van Vis. 
 
Wij willen Jan en Lydia van hengelsport De Pelgrim  bedanken voor hun 
gastvrijheid . 
 
De volgende jeugdcursus is gepland in de maand maart / april 2016, 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.            
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Jeugdcommissie Apeldoornse Hengelaarsvereniging 
 

Familie van de Kamp grote winnaar 

koppelwedstrijd Oud/Jong. 

 
Op 19 juni is de koppelwedstrijd oud/jong gevist  bij het bolletje 
bij de Eglantier vader en zoon van de kamp werden de grote 
winnaars.   

 
Uitslag: 
1- Andre  van de Kamp en Hidde van de Kamp     1630 gram 
 
2- Anoeska Kars en Jannes Kars          875 gram 
 
3- Dick Modderkolk en Jarno Kamstra         675 gram. 
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Jeugdwedstrijden Wilp 
  
Op 10 en 17 Juni werden er jeugd wedstrijden gehouden in de Bollen kolk te Wilp. 
Wilp viert haar 1250 jarig bestaan en had een wandel 4 daagse georganiseerd. 
Hierdoor waren per avond maar 8 vissertjes aanwezig. 
Het was wel gezellig doordat vader moeder en bestuursleden aanwezig waren. 
Van de grote voorn die afgelopen herfst werd uitgezet hebben we weinig terug 
gezien. 
Maar de rietvoorntjes waren in grote getale aanwezig. 
 
Kampioen over beide wedstrijden werd Nick Huisman met 591 cm. 
Op de 2e plaats Jesse Huisman met 439 cm en 3e Brit klein Swormink. 
De 3 kampioenen kregen een beker en alle vissers kregen een leuk prijsje. 
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OOppggaavvee  nniieeuuwwee  lleeddeenn  bbiijj::  
  

Hengelsport 
Apeldoorn  
Snijdersplaats 12,  
7328 VJ Apeldoorn 
 
 

Hengelsportzaak De 
Pelgrim  
Curacau 18 
7332 BM Apeldoorn 
 
 

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

KKoosstteenn  lliiddmmaaaattsscchhaapp  22001155::  
  
Jeugdleden  

Jeugdvergunning € 5,50 

- vissen met één hengel 
- beperkte aassoorten 
- verenigingswater 
- wateren federatie Oost Nederland 
- deelname aan wedstrijden TOG 

JeugdVISpas € 10,00 

- vissen met twee hengels 
- vissen op roofvis 
- landelijke lijst van viswateren 
- federatieve en landelijke wedstrijden 
- deelname aan wedstrijden TOG 

Damesleden € 27,00 
Dit is incl. landelijke en federatieve afdracht. 

Seniorleden € 34,00 
Dit is incl. landelijke en federatieve afdracht. 
Indien men lid is van meerdere verenigingen 
gelden andere bedragen. 
 
LET OP:  

Bij opgave bij een hengelsportzaak geldt voor 
senior leden een toeslag van € 5,00 
administratiekosten en voor dames leden een 
toeslag van € 2,50. 
 
Men ontvangt een tijdelijke vergunning  
(1 maand geldig) en een aanvraagformulier voor 
de VISpas, welke aangevraagd moet worden bij 
Sportvisserij Nederland. 

 

Wilt U bij elektronisch betalen Uw volledige naam en adres 
En / of geboortedatum en / of betalingskenmerk vermelden? 

Dit bespaart de ledenadministratie veel werk. 
                                                         De ledenadministratie 


