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Van de voorzitter 
 
Het jaar 2014 ligt alweer achter ons.  
Een jaar waar, binnen TOG, weer veel gebeurd is. 
 
Zo heeft het bestuur vele vergaderingen gehad met o.a. 
Gemeente, Waterschap, Politie, BOA’s en wijkraden over onze Apeldoornse 
vijvers en andere viswateren. In verband met vissterfte in de vijver in het 
Zuiderpark is door TOG daar weer vis uitgezet. Ook in de Philips vijver en de 
Wagen en Bollenkolk in Wilp is mooie vis uitgezet. Deze bestond uit o.a. 
graskarper, karper, zeelt en grote voorn. 
 
Ook de wedstrijdcommissie heeft veel werk verzet en alle wedstrijden en 
competities tot een goed einde geleid. De jeugdcommissie had ook weer een druk 
jaar. Met de viscursussen, jeugd viskamp en viswedstrijden. Tot slot hadden ze een 
prachtige feestavond georganiseerd waar diploma’s en bekers werden uitgereikt. 
Met ruim 200 bezoekers was de zaal bijna te klein. 
 
De vaste stok competitie is veranderd met enkele wedstrijden in ons Apeldoorns 
kanaal en in de nabije omgeving. Wij proberen zo meer dagdeelnemers en jeugd te 
bereiken. (Want de jeugd heeft de toekomst!) 
 
Afgelopen zomer werden we gewaarschuwd door een TOG-visser, dat er een zeer 
lage waterstand was in de Sprengenparkvijver. Dit kwam door de droge zomer en 
een lekkage van de ondergrond. We hebben de verantwoordelijke instanties 
gewaarschuwd en binnen 3 dagen was het water weer op peil. Jullie leden van 
TOG zijn onze ogen en oren van de vereniging. Zie je misstanden of heb je goede 
raad, geef het ons dan alsjeblieft door. 
 
TOG is een springlevende vereniging met bijna 2.600 leden en we hopen dit ook in 
2015 voort te zetten.  
 
Rest mij nog jullie een visrijk 2015 en veel geluk en gezondheid toe te wensen 
voor u en de uwen.  
 
Jullie voorzitter: 

Harry Middelink 
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Jaarvergadering TOG vrijdag 13 maart 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 ledenvergadering 15 november 2014 
 
-03- Ingekomen stukken 
 
-04- Jaarverslag secretaris 
 
-05- Verslag van de kas commissie 
 
-06- Jaaroverzicht penningmeester 
 
 
-07- PAUZE 
 
 
-08- Bestuurs samenstelling, verkiezingen 
Voorzitter  Harry Middelink  t/m jaarverg. 2016 
Penningmeester Henry van Lith  t/m jaarverg. 2015   Herkiesbaar 
Secretaris  Jan Riemsdijk  t/m jaarverg. 2017 
 
Wedstrijdleider Koos Koers  t/m jaarverg. 2015  Niet herkiesbaar 
Jeugd vertegenw. Theo Bonnink  t/m jaarverg. 2016 
Wilp vertegenw. Tonnie Klein Swormink t/m jaarverg. 2016 
Algemene zaken Jan van Engeland  t/m jaarverg. 2015  Herkeisbaar 
Algemene zaken Emond Scholten  t/m jaarverg. 2017 
 
-09- Rondvraag 
 
-10- Sluiting 
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Leden vergadering 14 november 2014 
 
Landrostlaan EAV, aanvang 20.00 uur, zaal open 19.30 uur 
Aanwezig complete bestuur en 32 leden. 
 
-01- Opening en mededelingen van de voorzitter 
 Harry opent de vergadering om 20.03 uur 
 
-02- Notulen kaarvergadering 14 maart 2014 
 Aangepast en goedgekeurd door de vergadering 
 
-03- Contributie per 01-01-2015 
 De penningmeester geeft aan dat de contibutie gelijk blijft met 2013 
 
-04- Informatie contacten waterschap, gemeente en regio verenigingen 

Afgelopen jaar meerdere gesprekken gevoerd met het Waterschap, gemeente, 
Sport Visserij Oost Nederland en buurt verenigingen. 
Samen met het waterscahp en de gemeente over handhaving en onderhoud van de 
wateren binnen Apeldoorn. Het waterschap heeft ondertussen de vijvers tegen de 
A1 in de Maten gesnoeid en schoon gemaakt. In de loop van 2015 zullen andere 
wateren binnen Apeldoorn opgepakt worden. 
Met de BOA’s (Bijzondere Opsporings Ambtenaren)gesprekken gevoerd over de 
handhaving en problemen bij Apeldoornse vijvers. Er zal sneller gereageerd 
worden op klachten zoals nachtvissen en vervuiling. 
Met regio verenignen gesprekken over wedstrijdwateren, uitwisseling wateren en 
onderhoud en hulp van verschillende verenigingen indien nodig. 
 

-05- Ingekomen stukken en mededelingen 
Doordat er in de papieren, vissersproat en site verschillende data zijn vermeld zijn 
een aantal leden niet op deze vergadering, zij hebben de datum van een week later 
in hun agenda staan. Zij zijn in de lopende week na de vergadering op de hoogte 
gebracht dat de vergadering reeds plaats heeft gevonden. 

 
-06- Presentatie programma 2015  

Nog niet alle vergunningen zijn binnen. Zover het nu op de lijst staat zullen deze 
data aan gehouden worden. Martin Verbeek is nog druk doende met het aanvragen 
en registreren van de vergunningen. 
De vaste stok valt met ingang van 2015 buiten de puntentelling van het 
Koningskruis. Aantal vissers willen wel graag deze wedstrijden blijven vissen. 
Programma van de vaste stok zal nog aangepst worden met meer wedstrijden in 
het kanaal en dicht bij Apeldooorn. Op deze manier ook de jeugd meer 
mogelijkheden te geven om mee te vissen met wedstijden. 
Een discussie over wel niet vaste stok, in eerdere vergaderingen afspraken 
gemaakt deze op te heffen met minder dan 10 vissers gemiddeld. Door de leden 
akkoord om de vaste stok in stand te houden met de bepaling dat deze wedstrijden 
niet meetellen voor het koningskruis. 
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De definitieve wateren worden ingevuld zodra alle vergunningen binnen zijn. 
Mocht er een watefr niet beschikbaar zijn, zal er naar een ander water gekeken 
worden, de data blijven staan. 
 

-07- Pauze 
 
-08- Uitreiking prijzen over het seizoen 2014 

Koos, Harry en Jannes overhandigen de prijzen die bij elkaar gevangen zijn in 
2014. 
 

-09- Rondvraag 
Verzoek aan de leden om eens na te gaan of zij ander viswater in kunnen 
brengen voor komende jaren. 

 
 
-10- Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering om 22.10 uur en wenst iedereen wel 
thuis. 

   
 
 
 
 
 
     
 
 

 
De Pelgrim Hengelsport 

 
 
 

Site:     http://www.pelgrimhengelsport.nl 
 
    Mail:   info@pelgrimhengelsport.nl 
 
 
     Jan en Lydia Veldhuizen 
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Reglementen Wedstrijden en competities T.O.G. 2015                 1 
Algemene bepalingen 

 
01- Aan de, door T.O.G. Apeldoorn, georganiseerde wedstrijden kan alleen 

deelgenomen worden door leden van deze vereniging. 
02- Van de 10 wedstrijden in de competities  tellen de 7 beste resultaten mee. 
03- 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.  
05-  Vaste stok wedstrijden heeft een prijs van € 5,- voor de grootste vis. 
       (boven 25    cm). Deze wedstrijden tellen niet mee voor het Koningskruis. 
06-  In de vrije hengel en senioren competitie wordt aan het eind van de competitie een prijs  
       uitgereikt voor het hoogste daggewicht.  
07-  Alle comp. worden gevist op gewicht. Snoek, snoekbaars en paling tellen niet mee.  
08-  Voor alle wedstrijden van T.O.G. geldt een maximum van 20 kg per leefnet.  
09-  Vlonders zijn toegestaan, alleen de voorste poten mogen zich (indien noodzakelijk)  
        in het water bevinden. 
10-  Het leefnet moet tenminste 3,50 m. lang zijn met een diameter van 40 cm of meer. 

 
Overige bepalingen 
-01-  Er mag voor het beginsignaal niet gevoerd, maar wel gepeild worden. 
-02-  Na het eindsignaal dient er gestopt te worden met vissen, de in het eindsignaal   
        gehaakte vis mag nog in het leefnet. 
-03-  Het is verboden te voeren en te vissen met gekleurde maden,verse de vase  
        en  aardappelen. 
 -04- Het is verboden aas en voer te gebruiken, die stoffen bevatten die schadelijk voor   
        de volksgezondheid zijn. 
-05-  Bijvoeren met een voer cup 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. 
-06-  Bij overtreding van bovenstaande regels, kan men voor de desbetreffende wedstrijd  
         gediskwalificeerd worden en worden per overtreding 5 strafpunten in mindering 
gebracht. 
-07-  De overtreding moet door tenminste twee deelnemers of de wedstrijdleiding  
         geconstateerd zijn. 
-08-  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.  
-09-  Voor alle competities (behalve de jeugd) geldt bij verhindering een afmeldplicht,  
 bij geen afmelding krijgt men 5 strafpunten. 
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Aanvullende voorwaarden Oost Nederland voor wedstrijden op stromende wateren.  
 
-01-  Het leefnet moet zoveel mogelijk recht vooruit en aan de buitenkant verzwaard in het water 
liggen.  
-02-  Het is ten strengste verboden het net met stenen te verzwaren, dit op straffe van diskwalificatie.  
-03-  Bij wedstrijden langer dan 6 uur dient ten minste om de 6 uur gewogen te worden. 
-04-  Op al deze voorwaarden zal door controleurs en boa’s gecontroleerd worden, bij overtreding 
hiervan 
         kan de persoon in kwestie worden geschorst voor 1 jaar.  
-05-  Het is verboden de verzwaring van het net te verwijderen voordat de weegploeg vraagt het net aan 
te  
         bieden voor weging. 
-06-  Het is ten strengste verboden om zich met voertuigen in de weilanden te begeven. 
-07-  Voor alle wedstrijden geldt dat er een deelnemerslijst aanwezig moet zijn. 
 
Bepalingen per competitie:   
       
Vaste stok wedstrijden.  (Telt niet mee voor het Koningskruis) 
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. De vaste stok wedstrijden tellen niet mee 
voor het Koningskruis. Aanmelden en afschrijven bij:   
 
Koppelwedstrijden.  
De koppelwedstrijden worden als koppel gevist (dus niet gescheiden).  
Men kan zich tot 1 week voor de wedstrijd alleen als koppel inschrijven. Mocht door 
omstandigheden (ziekte o.i.d.) een koppel niet compleet aan de wedstrijd beginnen of 
eindigen, mag de overblijvende visser de wedstrijd vissen of uitvissen met 1 hengel.  
 
Senioren.  
Aan deze competitie mogen leden deelnemen die op 1-1-2015 minimaal 55 jaar 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:  M. Verbeek 055-5410366 of 06-27593258 of J. Borghoff 06-23417411  
 
Vrije Hengel  
In deze competitie is de hengelkeuze vrij, de puntentelling wordt ; 30,28,26,24,22,20,19 etc. 
per vak, van de 10 wedstrijden tellen de 7 beste resultaten mee voor de einduitslag, aan het 
eind van de competitie wordt er een prijs uitgereikt voor het hoogste daggewicht. Men dient 
zich voor het begin van de competitie op te geven en bij verhindering af te melden.  
Aan het einde van de competitie wordt er een prijs uitgereikt voor het hoogste daggewicht. 
Aanmelden en afschrijven bij: Jannes Kars 055 5412538 of 06 45068061.  
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Overige wedstrijden  
Voor de overige wedstrijden kunt U zich opgeven bij de leden van de wedstrijdcommissie:   
Jannes Kars, Martin Verbeek en Emond Scholten  
 
Jeugd.  
Van de 8 wedstrijden in de jeugd competitie tellen 6 wedstrijden mee voor de einduitslag.  
 
Bij de A jeugd  is de max. hengellengte 11.00 m.  
Leeftijd:  Jonger dan 19 jaar en minimaal 12 jaar op 1-1 2015  
Bij de B jeugd is de max. hengellengte 10.00 m.  
Leeftijd:   Jonger dan 12 jaar op 1-1-2015  
 
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, 
senioren), de twee wedstrijden A’doorn/Wilp, zomeravond wedstrijd, twee IJssel cup 
wedstrijden, 2 koppelwedstrijden, nachtwedstrijd  en de Nationale Hengel dag 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 vrije hengel en senioren competitie worden tijdens de najaarsvergadering 3 bekers 
uitgereikt. En de prijs voor het hoogste dag gewicht. 
 
Vaste Stok wedstrijden. 
Op de najaarsvergadering zullen prijzen uitgereikt worden voor de vaste stok wedstrijden. 
Over de 10 wedstrijden tellen de 7 beste mee. En voor de grootste vis. Deze valt buiten het 
Koningskruis. 
 
 
 
 
In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de wedstrijdleiding.  
Hengelaarsvereniging T.O.G. Apeldoorn 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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Vaste stok wedstrijden 
   Datum  Viswater  loten  vissen 

1 18-04-15 Eem Daatselaar 06.45 07.30-11.30 

2 09-05-15 O.IJssel Stokhorst 06.45 07.30-11.30 

3 23-05-15 Ijssel Bolwerk (links) 06.30 07.30-11.30 

4 02-06-15 A'doorns kanaal  Kade 18.15 19.00-21.30 

5 13-06-15 Eem Daatselaar 06.45 07.30-11.30 

6 23-06-15 A`doorns kanaal Sluis 18.15 19.00-21.30 

7 04-07-15 Jachthaven Deventer 06.45 07.30-11.30 

8 19-07-15 A'doorns kanaaal Kade 06.45 07.30-11.30 

9 01-08-15 Twente kanaal Eefde(boven) 06.45 07.30-11.30 

10 29-08-15 L.V. Dronten (tuintjes) 06.45 07.30-11.30 

Inschrijven aan en afmelden: 
 

 
Vrije hengel competitie 
   Datum  Viswater  loten  vissen 

1 29-03-15 Eem Bestevaer 07.15 08.00-13.00 

2 12-04-15 Eem Daatselaar 07.15 08.00-13.00 

3 03-05-15 Ijssel Bolwerk (links) 07.00 08.00-13.00 

4 17-05-15 H.V. Baardmeesweg 07.15 08.00-13.00 

5 31-05-15 L.V. Trekweg (Vaartplas) 07.15 08.00-13.00 

6 14-06-15 Ijssel Welsum Links pont 07.00 08.00-13.00 

7 05-07-15 Urkervaart  Tollebeek 07.15 08.00-13.00 

8 26-07-15 Bolwerkskolk 07.00 08.00-13.00 

9 09-08-15 L.V. Grasdrogerij 07.15 08.00-13.00 

10 06-09-15 Ijssel Terwolde Boerderij 07.00 08.00-13.00 

Inschrijven aan en afmelden: Emond Scholten, 06 14569340 
Email: emond_s@hotmail.com 
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Senioren 
   Datum  Viswater  loten  vissen 

1 29-04-15 Bolwerk  links 09.00  10.00-15.00 

2 13-05-15 Terwolde 09.00  10.00-15.00 

3 27-05-15 Welsum 09.00  10.00-15.00 

4 10-06-15 Strekdam Wilp 09.00  10.00-15.00 

5 24-06-15 Bolwerk  links 09.00  10.00-15.00 

6 08-07-15 Terwolde 09.00  10.00-15.00 

7 22-07-15 Welsum 09.00  10.00-15.00 

8 05-08-15 Strekdam Wilp 09.00  10.00-15.00 

9 19-08-15 Bolwerk  links 09.00  10.00-15.00 

10 02-09-15 Welsum 09.00  10.00-15.00 

Inschrijven, aan en afmekden: Martin Verbeek, 06 27593258 
Mail: m.verbeek@upcmail.nl 
 

Overige wedstrijden 
   Datum  Viswater  loten  vissen 

  22-03-15 A'doorn / Wilp Bolwerk 06.30 07.30-11.30 

  30-05-15 Nat. Hengeldag Bolwerk 06.30 07.30-11.30 

  07-07-15 Zomeravond  Kade 18.15 19.00-21.30 

  18-07-15 1e IJssel cup  Bolwerk 07.00 08.00-14.00 

  15-08-15 Nachtkoppel  (Grasdrogerij) 18.00 19.00-07.00 
 16-08-15    

  22-08-15 Koppel IJssel Bolwerk 06.30 07.30-13.00 

  30-08-15 A'doorn/Wilp Moria 06.30 07.30-11.30 

  12-09-15 2e IJssel cup  Terwold 07.00 08.00-14.00 

  27-09-15 Koppel v. stok   Tuintjes 06.45 07.30-11.30 

   21-08-15 Panlat wedstr.  Kanaal  Kade 18.15  19.00-21.30 

 Inschijven: J. Kars, 06 45068061, M. Verbeek, 06 27593258, 
 E. Scholten, 06 14569340. Betalen bij inschrijven. 
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Selectie en Rayon II wedstrijden15 
Dag Datum Omschrijving Viswater Tijd 
za 11-04-15 N.O.K. Beukerskanaal   
za 16-05-15 Sel. O.N. Ind / Korps Beukerskanaal   
za 06-06-15 Sel. O.N. Jeugd Beukersk./Steenwijk   
za 13-06-15 Sel. O.N. Feeder Urkervaart   
za 19-09-15 Prijzenwedstrijd O.N. Steenwijkerdiep   
za 03-10-15 Rayon 2 korps   09.00-13.00 

 
 

Van de Redactie 
 
Er wordt weer volop gewerkt aan de wedstrijden voor 2015. Bijna alle 
vergunningen zijn binnen, een aantal moeten we nog op wachten.  
De data staan vast, mocht er voor een bepaald water geen vergunning afgegeven 
worden zal er uitgeweken worden naar een ander water. Op de ledenvergadering 
hoopt dewedstrijd commissie alles binnen te hebben en een definitief programma te 
kunnen presenteren. 
De wedstrijdcommissie zal in 2015 na de jaarvergadering bestaan uit Jannes Kars, 
Martin Verbeek en Emond Scholten als vertegenwoordiger vanuit het bestuur.  
Koos Koers heeft aan gegeven dat hij uit het bestuur gaat, zich niet herkiesbaar stelt. 
Jos van Rooyen en Michael van der Velde hebben aangegeven per 1-1-15 geen 
zitting meer te nemen in de wedstrijdcommissie. Allen dank voor de inzet en 
organisatie in de afgelopen jaren. 
 
Binnen het besuur wordt hard gewerkt aan de voorbereiding van de jaarvergadering 
op vrijdag 13 maart 2015 aan de Landrostlaan bij de EAV. Aanvang 20.00 uur, de 
zal is open vanaf 19.30 uur. Wij hopen dat jullie in grote getalen zullen komen. 
Afgelopen winter in meerdere wateren de vis stand uit gebreid door het uitzetten van 
vis. In het Zuiderpark, met dank aan de buurt vertegenwoordiger van de gmeente om 
ons hierbij financieel bij te staan. In de Wagen- en Bollen kolk in Wilp, ons eigen 
water waar de visstand op peil gebracht is zodat er daar weer goed een visje te 
vangen is en waar de jeugd van Wilp haar wedstriijden kan vissen. 
De agenda en stukken van de vergadering staan elders in de Visersproat en zal 
compleet op de site geplaatst worden. 
Ik hoop jullie allen in grote getalen op de vergadering en komend jaar aan de 
waterkant te mogen begroeten. 
            Jan Riemsdijk 
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Impressie ledenvergadering TOG 22-11-2014 
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Maart 2014, Johan van de Put benoemd tot Erelid T.O.G. Apeldoorn 
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Jeugdcommissie 
Apeldoornse 
Hengelaarsvereniging 
 
 

Jeugd 
Datum  Viswater  loten  vissen 

25-04-15 Schoonmaak March/spoor 08.15  08.30-11.30 

08-05-15 1e comp. Phillips 17.30  18.15-20.00 

22-05-15 2e comp. Phillips 17.30  18.15-20.00 

30-05-15 Familiedag  Zuiderpark 06.45  07.30-10.30 

12-06-15 3e comp.  Kanaal Kade 17.30  18.15-20.00 

19-06-15 Koppel Oud / Jong   Bolletje 17.30  18.15-20.30 

03-07-15 4e comp/vis.je Rijk Zuiderpark 17.30  18.15-20.00 

07-08-15 5e comp.  Fauststraat 17.30  18.15-20.00 

21-08-15 Panlatwedstr.  Kanaal  Kade 18.15  19.00-21.30 

28-08-15 6e comp. Rijnveste 17.30  18.15-20.00 

04-09-15 7e comp.  Kanaal  Kade 17.30  18.15-20.00 

11-09-15 8e comp.  Zuiderpark 17.30  18.15-20.00 

19-09-15 Forelvissen  Emst ? ? ?  08.00-12.30 

10-10-15 Roofvis  Dev str.--Molenstr. 07.00  08.30-12.00 

31-10-15 Roofvis  Bolletje 07.00  08.30-12.00 

 
Inschrijven bij Jan van Engeland, 055 5215396,  
email: j.engeland@chello.nl 
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Uitzetten vis in het Zuiderpark en de Wagen- en Bollenkolk 
 

Met dank aan alle 
vrijwilligers die bij het 
krieken van de dag in het  
Zuiderpark, en laat in de 
middag in de Kolken 
geholpen en aanwezig 
waren bij het uitzetten. 
Jannes Kars, dank voor 
de foto’s. 
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Jeugdcommissie  
Apeldoornse  
Hengelaarsvereniging 

 
HSV T.O.G  Apeldoorn zet vis uit in het Zuiderpark 
 
In de maand juli 2014 werden wij opgeschrikt door een bericht dat er een massale 
vissterfte had plaatsgevonden in de vijver in het Zuiderpark. Het waterschap had 
rond de 800 kilo dode vis verwijderd.  De oorzaak van de massale vissterfte was 
veroorzaakt door werkzaamheden die in verband werden gebracht met 
werkzaamheden aan het riool en het ondergronds brengen van de 
hoogspanningskabels rond deze vijver. 
Deze vijver is één van de drukst bevisbare vijvers binnen Apeldoorn, uit de directe 
buurt waren veel senior en jeugdvissers aan de waterkant te vinden er werd door 
deze vissers altijd goed vis gevangen. Na het verwijderen van de dode vis werd er 
bijna niets meer gevangen. De buurtbewoners en jeugd wijken nu uit naar andere 
vijvers in de buurt dat geeft overlast voor de aanwonende van deze vijvers omdat 
de vis druk daar te groot is. 
In overleg met het waterschap Vallei -Veluwe hebben zij op verzoek van T.O.G. 
een aantal weken de waterkwaliteit van de vijver in het Zuiderpark onderzocht en 
zij vonden het verantwoord om in deze vijver weer vis uit te zetten. Alle 
handelingen die wij als vereniging doen bij de vijvers in Apeldoorn doen gaan 
altijd in overleg met het waterschap. 
In samenwerking met de Firma Roelofs, het Waterschap en de wijkraad Zuid is er 
via de stadsmanager van de gemeente Apeldoorn een bedrag beschikbaar gesteld 
om van deze vijver weer een bevisbare vijver te maken. 
Op vrijdag 17 oktober is door T.O.G een begin gemaakt met het uitzetten van vis 
en zijn de eerste 600 spiegelkarpers uitgezet. Een volgende visuitzetting zal begin 
2015 plaats vinden.       
 
 
HSV T.O.G zet vis uit in de Wagen en Bollenkolk in Wilp 
 
In de Wagen en Bollenkolk heeft TOG vis uitgezet het gaat om Graskarper, Zeelt  
en Blankvoorn we hopen dat de visuitzetting bijdraagt aan betere visvangsten in 
onze kolken in Wilp, dit voorjaar zal er met behulp van een maaiboot een aanvang 
worden gemaakt om de aanwezige vegetatie te verminderen, ook zullen de 
visplekken aangepakt worden. 
 
                                                                                                        Jan van Engeland 
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Jeugdcommissie Apeldoornse Hengelaarsvereniging 
 

Dank aan de jeugdcommissie en vrijwilligers 
voor wederom  een onvergetelijk viskamp 
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Jeugdcommissie  
Apeldoornse  
Hengelaarsvereniging 

 

Patrick Bomhof  
vrijwilliger van het jaar 2014 
 
Tijdens de feestavond van onze jeugd is Patrick Bomhof door onze jeugd gekozen 
als vrijwilliger van het jaar 2014. Patrick ontving de daarbij behorende kleinood  
uit handen van Rowin Havekes.  

 
 

 
 
 
 
 
        
        
 
 
 
      
 
 
 

Jan van Engeland 
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Jeugdcommissie Apeldoornse Hengelaarsvereniging 

De prijzentafel staat klaar, langzaam loopt de zaal vol, straks moeten we nog meer stoelen halen. 

Zaal tot de nok gevuld, de spanning van de Bingo is te snijden, 
Medesponsor Jan Veldhuizen van De Pelgrim is weer volop bezig met prijzen voor de jeugd. 

Een aantal bestuursleden op een rijtje, welke prijs heb ik, helpen enveloppen openen. 

De dames hebben de gasten weer goed voorzien van een hapje en 
een drankje, dank jullie wel. Glunderende prijs winnaars. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Vanaf de kant genieten, enkele winnaars van de jeugdcompetitie.  
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Jeugdcommissie  
Apeldoornse  
Hengelaarsvereniging 

 
 

Ruim 200 bezoekers tijdens Feestavond T.O.G. jeugd 

Op 17 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 200 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 Xenn de Haan, Xenn deed dit jaar voor het 
eerst mee met onze competitie. Na het uitreiken van de aanmoedigingsprijs 
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 24 cursisten geslaagd voor het diploma  zij kregen als extra van 
hengelsport Pelgrim nog een tas met inhoud uitgereikt waaronder een 
waardebon, een drinkfles  en een tuigje. Tijdens de pauze was er een grote 
verloting met maar liefs 200 prijzen, na de pauze werden de kampioenen van 
2014  gehuldigd, de bekers voor de kampioenen waren beschikbaar gesteld 
door Paarden en Vogelhandel  van de Velde, ook kon men in de pauze nog een 
loodgewicht raden en het aantal Gel Baits in een pot raden hier waren mooie 
prijzen aan verbonden. Na de pauze werd er nog een ronde bingo gespeeld , 
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 De Pelgrim, Hengelsport Apeldoorn, Frits Woltman, Jan Borghof,  
RG Tweewielers, Familie van de Velde, Garage Eijkhoff, Hans Veldwijk, 
Hemker en Bekking, Vense projecten, Schoonmaak bedrijf Drost, Gemeente 
Apeldoorn, Circules,  Bouwservice Jan Ham, Thuiszorg Apeldoorn, Dong 
Energie, Dirk van de Broek en Interpolis, voor het beschikbaar stellen van 
sponsor gelden 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 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voorzitter Harry Middelink en jeugd coördinator Jan van Engeland  overhandigen 
de prijzen voor de jeugd op de feest avond. 
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Jeugdcommissie  
Apeldoornse  
Hengelaarsvereniging 

 

De kampioenen jeugd 2014  
  
Tijdens onze feestavond zijn onze kampioenen 2014 gehuldigd 
  
A klasse :    B klasse: 
     
1:  Hidde van de Kamp  1: Leslie van de Velde 
2: Jordy Jansen   2: Jordy van de Bij 
3: Rowin Havekes   3: Esmee Jansen 
 

Chris Stein trofee voor de grootste vis 2014 

A klasse:  
Jerremy van de Velde 

B klasse:  
William Havekes 
 
Aanmoedigens prijs 2014: 
Xenn de Haan 
 
Roofvis  kampioen 2014: 
Jordy van de Bij 
 
Namens de jeugdcommissie alle prijswinnaars van harte gefeliciteerd. 
 
Voor foto’s van onze kampioenen kijk op de T.O.G. site.  
 
 
         
         
       Jan van Engeland 
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Jeugdcommissie Apeldoornse Hengelaarsvereniging 
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Jeugdcommissie  
Apeldoornse  
Hengelaarsvereniging 

 

Jeugdviscursus september 2014  
 
In de maand september 2014 zijn er wederom 24  jeugdvissers geslaagd voor het 
sportvissers diploma. 
 
De viscursus voor de jeugd is toch wel een bijzonder paradepaardje van de 
jeugdcommissie. 'De jeugd heeft de toekomst' wordt er weleens gezegd. TOG 
begrijpt dat het belangrijk is om jeugdige vissers enthousiast te krijgen voor het 
sportvissen. Sportvissen is namelijk méér dan alleen vissen. Kernwaarden als 
'respect voor de natuur en omgeving' en 'een gezond leefmilieu' worden met de 
normen 'je troep opruimen' en 'vis netjes terugzetten' graag aan onze toekomst 
overgedragen! Om een educatieve en kwalitatieve cursus aan te kunnen bieden 
hebben verschillende commissieleden een cursus bij de Sportvisserij Nederland 
gevolgd. Ook het cursusmateriaal is door de Sportvisserij Nederland aangeleverd. 
Zo hebben wij de zekerheid dat we over het juiste materiaal beschikken en kunnen 
we de jeugd goed opleiden tot zelfstandige en bewuste vissers.  
 
Het begint natuurlijk met de inschrijvingen. We hebben hiervoor een wervende 
folder gemaakt en verspreiden deze waar mogelijk. De folders liggen bij diverse 
hengelsport winkels, zodat iedereen die dat wil zich kan opgeven. Ook kan men 
zich opgeven bij een van de leden van de jeugdcommissie van T.O.G. of via de E-
mail: stuur dan een bericht naar j.engeland@chello.nl . Nieuw is dat je je kunt 
opgeven op de site van T.O.G.  
 
De cursus zelf is een mix van theorie en praktijk. in drie avonden  worden de 
beginselen van het sportvissen overgedragen. Niet alleen de droge stof wordt met 
behulp van moderne technieken zoals beamer en presentaties aangeboden, er wordt 
ook volop geoefend met het haakje aanzetten, peilen, tuigje maken en onthaken 
van een nep visje. 
Als we er klaar voor zijn gaan we de echte praktijkmorgen houden. Dan gaan we 
naar de waterkant om gezellig een paar uurtjes te vissen. Uiteraard is dat dan 
genieten van de kennis die is opgedaan! 
In maart/april 2015 zal er weer een viscursus worden gegeven. 
Voor de foto’s van onze cursus kijk op de T.O.G. site. 
         
       Jan van Engeland
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Jeugdcommissie  
Apeldoornse  
Hengelaarsvereniging 

 

Terugblik van de jeugdcommissie 2014 
Het afgelopen jaar is voor de jeugdcommissie wederom een bijzonder jaar 
geweest. De jeugdcommissie heeft een heel druk jaar gehad. We hebben 
diverse activiteiten gehad zoals, onze schoonmaakactie, het familie toernooi, 
Vis je Rijk, de panlatwedstrijd, het Vis kamp in Zwartsluis, de selectie 
wedstrijd, onze viscursussen , onze vis competitie ( met een record aantal 
deelnemers) en niet te vergeten onze feestavond, met meer dan 200 bezoekers, 
een record aantal. Ook hebben diverse leden van de jeugdcommissie vis les 
gegeven op basisscholen in Apeldoorn en hebben diverse leden van de 
jeugdcommissie geassisteerd bij het begeleiden van gehandicapten tijdens hun 
viswedstrijden.  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. 
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 De Pelgrim uit Apeldoorn  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 2015  zal ook weer een druk jaar gaan worden naast alle bekende 
activiteiten zal er dit jaar ook weer worden forel gevist. 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 2015 
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.       
                  Namens de jeugdcommissie, Jan van Engeland
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Jeugdcommissie  
Apeldoornse  
Hengelaarsvereniging 

 

HSV T.O.G, Apeldoorn organiseert voor  
24e maal een Viscursus voor de jeugd 
 
Ieder jaar kun je in Nederland een half miljoen kinderen aan de waterkant vinden. 
En weet je wat die doen? Vissen natuurlijk! Want vissen is cool! Maar hoe begin je 
nou met vissen en waar kun je terecht als je wilt leren vissen? En wat als je nog 
meer wilt weten over de vissen die in Nederland rondzwemmen of welke 
waterdiertjes en waterplanten je tegen kunt komen langs de waterkant? Moet je dat 
allemaal maar zelf uitzoeken? Nee natuurlijk niet. 
 
Hengelsportvereniging TOG uit Apeldoorn geeft kinderen van 8 tot 15 jaar de 
mogelijkheid een cursus te volgen waarin men leert visvriendelijk en 
natuurvriendelijk om te gaan met de vissport. 
Ook brengen wij de kinderen de beginselen bij van het gebruik van hengels en 
vislijnen en natuurlijk het maken van je eigen vistuigje en lokvoertje. 
 
De cursus vindt plaats in de maand maart /april  2015 en bestaat uit 3 les avonden 
en 1 zaterdagochtend praktijk gedeelte.  
 
De cursus data zijn 30 maart, 13 april, en 20 april van 18.30 uur tot 20.00 uur 
en het praktijkexamen is op zaterdag 25 april van 09.00 tot 11.00 uur De 
kosten voor de gehele cursus bedraagt 15 euro daarbij zit tevens de jeugdvispas 
voor het vis jaar 2015.. 
 
Opgave voor deze cursus of nadere informatie bij Jan van Engeland, coördinator 
jeugdafdeling van de Hengelsportvereniging TOG, Schotweg 3, 7311 DT, 
Apeldoorn, tel.nr. 5215396, of E-mail  j.engeland@chello.nl., je kunt je ook 
opgeven via de T.O.G site.  
 
         
         
 

Jan van Engeland 
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OOppggaavvee  nniieeuuwwee  lleeddeenn  bbiijj::  
  

Hengelsport 
Apeldoorn  
Snijdersplaats 12,  
7328 VJ Apeldoorn 
 
 

De dierenwinkel Petz 
& Zoo 
Eglantier 179a 
7329 DE 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 


