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We hebben het jaar 2015 weer achter ons gelaten, evenals ons oude 
kantoor aan de Oude Beekbergerweg. Na veel zoeken naar een nieuwe 
locatie zijn we daar uiteindelijk in geslaagd.  
We vonden een mooie kantoorruimte aan de Karkietweg 85.  
Een kantoor groot genoeg voor onze vergaderingen van bestuur, jeugd- 
en wedstrijdcommissie. 
 
In het afgelopen jaar is er weer veel onderhoud gepleegd bij diverse 
viswaters o.a. Oude Zandgat Wilp, Philipsvijver en de Wagen- en 
Bollenkolk. We proberen met een maaiboot en graskarpers de 
overheersende plantengroei tegen te gaan. 
 
De jeugdcommissie heeft ook weer een zeer druk jaar achter de rug. 
O.a. de jeugd viscursus was een groot succes. Dit jaar waren mijn 
kleinkinderen (de tweeling Luca en 
Sienna) ook cursisten. Het was voor 
mij een grote eer om aan hun en alle 
andere medecursisten de diploma’s 
uit te reiken. 
Verder is het de wedstrijdcommissie 
weer gelukt om voor 2016 een mooi 
programma uit te werken. Dus niks 
staat een goed visseizoen meer in de 
weg.  
 
Ik wens u allen een goede vangst en 
een gelukkig en gezond 2016. 
 
Uw voorzitter: 

Harry Middelink 
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Jaarvergadering TOG vrijdag 28 februari 2016 
 
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 13 november 2015 
 
-03- Ingekomen stukken 
 
-04- Jaarverslag secretaris 
 
-05- Jaaroverzicht penningmeester 
 
-06- Verslag van de kas commissie 
 
 
-07- PAUZE 
 
 
-08- Bestuurs samenstelling, verkiezingen 
 
Voorzitter  Harry Middelink  t/m jaarverg. 2016     Herkiesbaar 
Penningmeester Henry van Lith  t/m jaarverg. 2018    
Secretaris Jan Riemsdijk  t/m jaarverg. 2017 
 
Jeugd vertegenw. Theo Bonnink  t/m jaarverg. 2016     Herkiesbaar 
Wilp vertegenw. Tonnie Klein Swormink t/m jaarverg. 2016     Herkiesbaar 
Algemene zaken Jan van Engeland  t/m jaarverg. 2018 
Wedstrijd Com. Emond Scholten  t/m jaarverg. 2017 
 
-09- Programma 2016 definitief 
 
-10- Rondvraag 
 
-11- Sluiting 
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Ledenvergadering TOG – Apeldoorn 
 
Vrijdag 13 november 2015, aanvang 20.00 uur 
 
-01- Opening en mededelingen van de voorzitter 
Harry opent de vergadering om 20.00 uur.  
Speciaal welkom vertegenwoordigers Wilp. 
Laten we er een goede, gezellige avond van maken. 
Het kantoor van TOG zal half volgend jaar afgebroken worden. Als bestuur zijn wij 
op zoek gegaan naar een nieuwe locatie. Rondgevraagd of koop een optie was. Grote 
investering en niet haalbaar. Dankzij de Goede Woning die ook voor ons heeft 
geïnformeerd hebben we een kantoor kunnen betrekken aan de Karkietweg 85. 
Gebouw nog geen drie jaar oud, voorheen heeft de wijkbeheerder hier zitting gehad. 
Alle wijkbeheerders zijn naar één kantoor gegaan in Dok Zuid. 
Intussen alles verhuist, ingericht en al in gebruik voor vergaderingen. 
 
-02- Notulen jaarvergadering 13 maart 2015 
Geen vragen en / of opmerkingen. Akkoord 
 
-03- Ingekomen stukken 
Bericht van Gerrit Schipper dat hij vanavond niet aanwezig kan zijn. 
 
Brief van Jack IJzendoorn aan bestuur en leden gericht: 
 
Aangezien mijn lichamelijke toestand niet zo best meer is moet ik helaas stoppen met 
vissen en mijn lidmaatschap opzeggen en bied hierbij mijn hengelsportartikelen te 
koop aan. 
Ik verkoop alles in één blok voor € 150,- . Aan deze prijs is niet af te pingelen. 
Het blok bestaat uit: 
Eén vaste stok van 13,5 m en 4 top einden, alles in foedraal; tevens een hengel roller. 
Twee feeder hengels met molen en een feeder steun, alles in foedraal. 
Leefnet en schepnet in leefnettas. 
Paraplu in foedraal. 
Honderd onderlijnen alles met een haakje en verschillende maten. 
30 Korven van 100 gram, complete vis snoeren, rolletjes snoer. 
Hij die het koopt veel plezier ermee. 
 
Jack IJzendoorn, Ruigezandplantsoen 28, 6835 AM Arnhem, 026 3234222. 
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-04- Van de wedstrijdcommissie /concept data / programma 
Jannes Kars stopt per 28 februari met de Wedstrijd Commissie. Jannes gaat zijn vrije 
tijd anders invullen na jaren lid te zijn geweest van de WC 
Emond heeft Karl Daley benaderd om de WC te komen versterken. Karl wil dit 
aanpakken en op de jaarvergadering 28 februari 2016 kan hij door de leden gekozen 
worden. 
Martin Verbeek heeft besloten zeker het seizoen 2016 lid te blijven van de WC. 
Emond heeft het 1e jaar binnen de WC veel rondgekeken en geleerd van de mannen 
die dit al jaren doen. Hier en daar is er wel eens wat fout gegaan, ook daar heeft 
Emond veel van geleerd. 
Op de datumlijst programma is 27 april 2016, Koningsdag senioren wedstrijd 
opgevoerd. Deze wedstrijd zal verzet worden naar 20 april 2016, een week eerder. 
Na deze aanpassing vervalt het concept en zijn dit de definitieve wedstrijd kalender 
voor 2016. 
 
Voorstel om een Facebook site op te zetten voor de wedstrijdvissers van TOG. 
Iemand die dit op zich wil nemen kan contact opnemen met Emond. 

 
-05- Van de penningmeester 

De acceptgiro kaarten gaan deze week de deur uit. Mensen die voor 10 
december 2015 betalen ontvangen de vispas voor 1 januari 2016. 
Het nieuwe dikke boekje zal niet mee verstuurd worden. Met een telefoon 
kan de visplanner app geinstaleerd worden. Deze is per 1-1-2016 wettig en 
goedgekeurd. Wil men wel graag een papieren boekje kan deze afgehaald 
worden bij één van de verkoop punten van de vispas. 

 
-06- Respect, schoonhouden waterkanten 

Jan van Engeland heeft op de site en in de Vissersproat geplaatst of alle 
vissers eens om zich heen willen kijken en de rommel van zichzelf, maar 
ook rondslingerend mee te nemen. 
In het Zuiderpark zijn aalscholver geconstateerd. Deze vogels pakken ook 
grote vissen, de vogles kunnen deze niet weg krijgen. Laten deze weer 
vallen en de vis is vaak te beschadigd om nog te kunnen overleven. De 
overloop heeft grote afvoergaten. Hierdoor verdwijnt er vis die via deze 
afvoer, uiteindelijk in het kanaal komen, als ze het overleven. Verzoek 
gestuurd naar Waterschap en gemeente om deze aan te passen. Tevens 
verzoek geplaatst om de groei langs de kant te snoeien en de gaten tussen 
het gras en de beschoeiing op te vullen. Grote gaten, kan men zomaar tot aan 
de knieen inzakken. Er wordt nu gewerkt aan een spreng die altijd vers 
water in de vijver zal laten lopen. 
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De Phillipsvijver is ondertussen een mooi stuk viswater geworden. Vangsten 
zijn redelijk goed en gevarieerd. Verzoek bij het Waterschap en gemeente 
neergelegd om de Phillips vijver te adopteren. Snoeien schoon houden 
prullebakken legen door leden van TOG. 
Wagen- en Bollenkolk is vis uitgezet, schoongemaakt. Het slot aan het hek 
is weer vernield en verdwenen. Gaan nu vissers met de auto tot aan het 
water. Regelmatig controleren. In het voorjaar gaat er weer gekeken worden 
nar de plantengroei. Eventueel maaien indien nodig. Dit moet voor 15 maart 
ivm de flora en fauna wet. 
Oevers die zijn uitgebaggerd ter hoogte van Kampen zijn erg steil. Harry 
heeft er een kijkje genomen. Volgend voorjaar nog eens gaan kijken. 
Planten groei en afvlakking daar zou een mooi wedstrijd traject opleveren. 

 
-07- Pauze 
 
-08- Prijsuitreiking seizoen 2015 
Emond en Karl reiken de prijzen over het jaar 2015 uit. 
 
IJsselcup     Senioren: 
 
1 Michael vd Velde 23.160 kg 1 Willem Groten         204 p. 
2 Martin Kroes  15.150 kg 2 Frits Herold           184 p. 
3 Bertus Kuiper  14.502 kg 3 Willem Oldenmenger 168 p. 

Hoogste dag gewicht: 
W. Groten: 9.140 

 
Vaste Stok    Vrije Hengel 
 
1 Willem Oldenmenger 159 pnt 1 Emond Scholten               196 pnt  
2 Henry van Lith 157 pnt (15.594) 2 Jos v Rooyen  194 pnt 
3 Hans Schaufeli 157 pnt (12.846 3 Edu Hendriksen  167 pnt 
Grootste vis: H. v Lith 56 cm  Hoogste dag gewicht:  

Ton Borst: 35.224 
 
Koningskruis: 
 
1 Jos van Rooyen 632 pnt. 
2 Willem Groten 616 pnt. 
3 Harry Middelink 611 pnt. 
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-09- Rondvraag: 
Jannes Kars:  Puntje aanhalen; de WC is goed verlopen afgelopen seizoen. Het 
toevoegen van de Panlat (bonenstaak) wedstrijd aan het Koningskruis had via de WC 
moeten gaan. In ieder geval zou het wel prettiger geweest zijn als dit aan het begin 
van het seizoen bekend was geweest bij iedereen. 
Jack IJzendoorn: Bestuur, vissers, ik stop om gezondsheidsredenen. Allen 
hartelijke dank voor alle visrijke afgelopen jaren. Ik wens jullie allen een visrijke 
toekomst tegemoed. Namens het bestuur krijgt Jack een bloemetje om mee naar huis 
te nemen. 
Jos v Rooyen: Twee jaar terug is er de mogelijk geweest om je voor de competitie 
digitaal via de site in te schrijven voor de competities. Afgelopen jaar was deze 
mogelijkheid er niet meer. Emond Scholten gaat in overleg met Patrick Bomhof om 
voor komend jaar deze formulieren weer op de site te zetten en de mogelijkheid te 
geven aan vissers om zich digitaal in te schrijven voor competities. 
Boerderij Terwolde: De boer heeft last van hekken die open blijven staan. Vissers 
die met de auto naar het water rijden. Hij is geneigd om het hek op slot te doen en er 
geen vissers mee toe te laten. Ook zijn er vissers die veel rommel aan de waterkant 
achterlaten. De boer krijgt van vissers een grote mond als hij er iets van zegt. Hij 
heeft daar geen zin meer in. Een vereniging uit Lochem heeft daar een wedstrijd 
gevist terwijl ze geen recht van overpad hebben bij de boerderij. 
Jannes heeft een gesprek gehad met de boer. De boer kan ten alle tijden Jannes Kars 
en/of Jan Riemsdijk bellen als er calamiteiten daar aan de waterkant zijn. Zij zullen 
meteen actie ondernemen en eventuele rommel op ruimen. 
Verzoek aan de boer om de pas gegevens op te schrijven en door te geven, foto 
maken van pas. Het looprecht bij de boerderij is alleen voor TOG, DHV, Terwolde 
en Wilp. Binnen Rayon II gaat Jan Riemsdijk dit aan kaarten. 
Geert Huisman: Wilp wil het bestuur Apeldoorn bedanken voor de prettige 
samenwerking. 
Harry Keepers, DHV, heeft Wilp gebeld voor het schoonmaken van het oude 
Zandgat. Snoeien en versnipperen van takken, bomen en rommel opruimen. Dit gaat 
gebeuren op zaterdag 21-11-2105. Een oproep voor vrijwilligers om te helpen zijn 
vanuit Wilp al toegezegd. Mocht je willen, kun je zo meedoen. 
 
De voorzitter sluit de vergadering om 21.28 uur en wenst een ieder wel thuis. 
 
Voorzitter:  Harry Middelink  Secretaris:  Jan Riemsdijk 
 
 

  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   
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De prijs winnaars van 2015 
 
Koningkruis 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Winnaar Jochem van Rooyen 3e plaats, Harry Middelink (midden) 
 
Vrije hengel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Winnaar Emond Scholten  2e    Jochem van Rooyen                3e Edu Hendriksen 
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Winnaars 2015 
Vaste stok 

Winnaar Willem Oldenmenger, 2e Henry van Lith, 3e Hans Schaufeli 
 
Grootste vis, hoogste dag gewicht 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grootste vis vaste stok Henry van lithe (56 cm) Hoogste dag gewicht vrije hemgel 
      Ton Borst 35,224 kg 
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Ledenvergadering vrijdag 13 november 2015 
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T.O.G. afd. Wilp. 
Geachte leden. 

Hierbij wordt u uitgenodigd voor de jaarvergadering 2016. 

 Vergadering is op dinsdag 8 maart 2016 , aanvang 20.00 uur. 

Vergadering vind plaats bij:  de familie Schrijver, Ooyseweg 2 Wilp. 

 

Agenda 
 * Opening door de voorzitter 

* Notulen vorige vergadering 

* Ingekomen stukken 

* Jaarverslag secretaris 

* Jaarverslag penningmeester 

*Verslag kascommissie ( Edy Hendriksen en Jan Schrijver )  

* Bestuursverkiezing 

Onze penningmeester Max v.d.Bergh is aftredend. 

Hij stelt zich opnieuw beschikbaar (tegen kandidaten kunnen 

zich voor aanvang van de vergadering schriftelijk mede 

ondertekend door vier leden melden bij de secretaris. ) 

 * PAUZE 

 * Uitreiking prijzen kampioenen 

* Behandeling wedstrijd programma 

* Rondvraag 

* Sluiting vergadering 

 

Tot ziens op dinsdag 8 maart 2016. 

Met vriendelijke groet, namens het bestuur, 

Secretaris:        

        G. Karrenbeld 
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Reglementen Wedstrijden en competities T.O.G. 2016     
                 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.  

04- 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 competities 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. 
 
-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:  Harry Middelink 
 
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  
 
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: Emond Scholten.  
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Overige wedstrijden  
Voor de overige wedstrijden kunt U zich opgeven bij de leden van de wedstrijdcommissie:   
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 2016  
Bij de B jeugd is de max. hengellengte 10.00 m.  
Leeftijd:   Jonger dan 12 jaar op 1-1-2016  
 
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 2 wedstrijden A’doorn/Wilp, zomeravond wedstrijd, 2 IJssel cup wedstrijden, 2 
koppelwedstrijden, nachtwedstrijd, bonenstaak 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.  
 
 
 
 

Wedstrijd commissie T.O.G. 
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Jeugdcommissie Apeldoornse Hengelaarsvereniging 
 

Feestavond jeugd wederom een groot succes 
  
Op 20 november 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 vis cursus 
Ruim 140 bezoekers 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. 
 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.  
 Deze avond werden ook de diploma’s van de cursisten uitgereikt. Dit najaar 
zijn 26 cursisten geslaagd voor het diploma en zij kregen als extra van De Pelgrim 
water hengelsport nog een tas met inhoud uitgereikt waaronder een waardebon, dit 
maakt het totaal aantal geslaagde cursisten op 37 kinderen.  
 Tijdens de pauze was er een grote verloting met maar liefs 200 prijzen met 
als hoofdprijs een complete witvisuitrusting, deze werd gewonnen door de familie 
van de Kamp. Na de pauze werden de kampioenen van 2015 gehuldigd, Ook kon 
men in de pauze nog een pot met een aantal haakjes raden en het aantal shads 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, De Pelgrim water hengelsport, 
Hengelsport  Apeldoorn, Jan Borghoff, Familie van de Velde, Familie Stein, Garage 
Eijkhoff, Hans Veldwijk, Gemeente Apeldoorn, Circules, Dirk van de Broek, 
Interpolis en Frits Woltman  voor het beschikbaar stellen van sponsoringgelden en of 
prijzen voor onze feestavond. Tot slot nog een bedankt je aan Marktje Markie voor 
sponsoring van 9 kilo! aan snoepgoed. 
  
Ook willen wij de vrijwilligers Gerda, Paulien, Ramona, Melissa en Mart bedanken 
die de catering voor hun rekening hadden genomen en Patrick 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.  
 
De foto's van de feestavond zijn in het fotoalbum op de T.O.G site  opgenomen.  
 

Namens de Jeugdcommissie, 
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Jeugdcommissie Apeldoornse Hengelaarsvereniging 

 

De kampioenen 2015, 
 
A. jeugd 1. Merlin Daley  B. jeugd 1. Justin Dallinga 
 2. Anouska Kars   2. Jamie van de Velde 
 3. Thijs Jacobs   3 William Havekes 
 
Chris Stein Grootste Vis trofee A.Jeugd:  Anouska Kars 
Chris Stein Grootste Vis trofee B.Jeugd:  Justin Dallinga  
 
Jan Borghoff   Aanmoediging prijs: gewonnen door Kees Kolkman 
 
Vrijwilliger van het jaar 2015 gekozen door de kinderen: Maikel van de Velde.  
         

        
                                          De jeugdcommissie. 



Cursusdata 4,11,18 april 2016, 

examen op 23 april 2016.  
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Jeugdcommissie Apeldoornse Hengelaarsvereniging 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

H.S.V.T.O.G organiseert een Cursus Vissen voor kids 

Meld je tijdig aan, surf 

voor meer info naar  

www.tog-apeldoorn.nl 

 

voor kinderen van 8 t/m 15 jaar 
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Jeugdcommissie Apeldoornse Hengelaarsvereniging 
 
 

17e Schoonmaakactie door T.O.G jeugd  
 

Wanneer: Zaterdag 16 april 2016 
Bolletje Eglantier  08.30 tot 11.30 uur 

 
Onder coördinatie van de jeugdcommissie gaan de jeugdleden van de 
hengelaarsvereniging T.O.G. de vijver  bij het Bolletje schoonmaken. 

 
 

    
 De verzamelplaats is bij het bolletje aan de Eglantier. 
Wij denken dat er veel rommel in en om het water zal liggen.  
Ook zal er dit jaar weer met dreggen gewerkt worden om de 

grote stukken uit water te halen. 
 

We maken er weer een leuke ochtend van.  
Je hoeft niets mee te nemen, voor vuilniszakken, 
handschoenen zal worden gezorgd.  

Neem gerust je vriendje of vriendinnetje mee. 

Doel van deze actie is om de mensen te laten zien dat afval niet  
in de natuur thuis hoort. 
 
(Er zal worden gezorgd voor Koffie en Fris) 
 
Wij zoeken voor de begeleiding van onze jeugd nog seniorleden 
die onze jeugdleden willen ondersteunen tijdens de schoonmaak 
. 

 
 
 

Opgeven bij : 
Jan van Engeland: Tel.nr. 055 5215396 

E.mail: j.engeland@chello.nl   
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Visles als afsluiting voor de kerstvakantie 
 
AOC Oost in Twello organiseert op de laatste dag voor de kerstvakantie ieder jaar 
een keuze dag. Dan kunnen de kinderen van klas één en klas twee kiezen welke 
lessen ze willen volgen. Dat gaat van kerstbakjes maken tot koekjes bakken, maar dit 
jaar dus ook vissen! 
 
Er waren twee periodes van anderhalf uur. De inschrijvingen gingen rap en binnen de 
kortste keren zaten we vol. Twee keer twintig leerlingen hadden zich ingeschreven. 
Omdat er maar anderhalf uur les gegeven kon worden per groep is het programma 
iets aangepast. 
 
De eerste groep begon om 9 uur de 
tweede groep begon om kwart 
voor elf dus een strak schema was 
erg belangrijk. Na de klas te 
hebben ontvangen ben ik 
begonnen met een begin gedeelte 
met een power point presentatie. 
Dit was een inleiding en een stukje 
theorie over de vis. Hierin werden 
de vissoorten, wat een vis nodig 
heeft en de voortplanting van de vis behandeld. Na een kleine twintig minuten werd 
de klas in drie groepjes verdeeld.  
 
Een groep bleef in het lokaal waar er visherkenning gegeven werd. Er was een klein 
aquarium opgesteld met drie vissen erin. De kinderen konden door middel van de 
zoekkaart vissen van Sportvisserij Nederland de vissen leren herkennen. Tevens was 
er ook een power point presentatie waarin de verschillende kenmerken van vissen 
behandeld werden, zodat ze ook zonder zoekkaart de vissen leren herkennen.  
 

De tweede groep ging naar buiten. 
Hier waren een tweetal hengels 
opgesteld en konden de leerlingen 
oefenen met afstand gooien. Er 
stonden twee emmers en als de 
leerlingen het lood in de emmer 
kregen dan kregen zij hier punten 
voor. Degene met de meeste punten 
uit een groep won een pet! 
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De derde groep ging naar een ander lokaal. Hier stonden drie begeleiders te wachten 
die de leerlingen gingen helpen met een tuigje maken. Sommige hadden dit al eerder 
gedaan en konden dus bijvoorbeeld al een haakje knopen, anderen moesten alles nog 
leren maar iedereen ging naar huis met een tuigje. 
 
Na twintig minuten 
werd er gewisseld 
zodat alle leerlingen 
alle onderdelen 
konden doen. Als 
afsluiting werden er 
tasjes uitgedeeld 
van Sportvisserij 
Oost Nederland.  
Na afronding 
konden de kinderen 
of naar de tweede 
les of op vakantie! 
Het was een zeer leuke afsluiting voor de kerstvakantie en alle kinderen gingen met 
een glimlach naar huis.  
Graag wil ik de leraar en de twee leerlingen van klas 4 die geholpen hebben 
bedanken. Tevens gaan deze in samenwerking met mij in het voorjaar een AOC Oost 
een viswedstrijd organiseren voor de leerlingen. Ook wil ik Sonja Jansen van 
Sportvisserij Oost Nederland bedanken voor de spullen die we mee konden geven. 
Jan Veldhuizen van de Pelgrim hengelsport te Apeldoorn wil ik bedanken voor de 
prijsjes, voor de materialen om tuigen te kunnen maken en voor de hulp bij het tuigje 
maken. Tevens wil ik ook de vrijwilligers, Jan van Engeland, Chris Stein en Willem 
van de Velde van TOG Apeldoorn bedanken. 
 
Lijkt het u een leuk idee om visles te krijgen op de basis of op de middelbare school 
dan kunt u dit aanvragen via de hier onderstaande link. 
 
http://www.sportvisserijnederland.nl/jeugd/vissenschool/visles-aanvragen.html 
 
bedankt voor het lezen en hopelijk tot ziens. 
 
 
Jarno Veldhuizen 
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Jeugdcommissie Apeldoornse Hengelaarsvereniging 
 
Beste Sportvissers, 

Zoals jullie waarschijnlijk al wel hebben gehoord gaan we dit jaar weer op viskamp,  
 
 
waar we heen gaan 
blijft nog een 
verrassing, de data ’s 
zijn al wel bekend 
namelijk 19, 20,21 
augustus 2016, de 
voorbereidingen zijn 
reeds in volle gang. 
Zou je het leuk vinden 
om deel te nemen aan 
ons viskamp geef je 
alvast op zodat wij 
weten hoeveel 
deelnemers er mee 
gaan naar het kamp. 
De kosten voor 
deelname aan het 
Viskamp bedragen 20 euro per persoon. De informatie over het kamp volgt later. 
 
 
 
Wil deelnemen aan het Viskamp 2016. 
Kan je je aanmelden bij: 
 

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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Jeugdcommissie Apeldoornse Hengelaarsvereniging 
 

Terugblik van de jeugdcommissie 2015 
 
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, 
werkzaamheden aan de Phillipsvijver en de Wagen- en Bollenkolk, het uitzetten van vis in het 
Zuiderpark, onze schoonmaakactie, het familie toernooi, Vis je Rijk, de panlatwedstrijd, het 
Forel vissen, de selectie wedstrijd, onze viscursussen dit jaar met 37 geslaagden, onze vis 
competitie ( met een record aantal deelnemers) en niet te vergeten onze feestavond, met meer 
dan 140 bezoekers.  
Ook hebben diverse leden van de jeugdcommissie vis les gegeven op basisscholen in 
Apeldoorn zoals de Ambelt, AOC Twello en hebben diverse leden van de jeugdcommissie 
geassisteerd bij het begeleiden van gehandicapten tijdens hun viswedstrijden. 
Onze jeugdcommissie heeft het vissen onder de aandacht gebracht bij de diverse 
gehandicapten organisaties in en om Apeldoorn tijdens een workshop in het Omnisport 
Centrum in Apeldoorn tijdens een sportdag voor mensen met een handicap, wij hebben hier 
laten zien dat vissen voor iedereen is.  
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 scholieren hun 
Maatschappelijke Stage bij TOG te laten uit voeren, aan dit verzoek hebben wij voldaan en de 
scholieren hebben 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 water en hengelsport 
uit Apeldoorn  en Chris van Hengelsport Apeldoorn en van Cafetaria de Gildenhof bedanken 
voor hun steun aan onze jeugdactiviteiten. 
Wij willen tevens alle ouders, opa’s en oma’s bedanken voor de vele hand en span diensten die 
zij hebben verricht tijdens onze cursus, wedstrijden en het vervoer naar de diverse activiteiten 
het afgelopen jaar, dank aan Jan Borghoff en de familie  Stein  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 2016  zal ook weer een druk jaar gaan worden naast alle bekende activiteiten zal er dit 
jaar ook weer een Viskamp worden georganiseerd de voorbereiding hier van zijn al in volle 
gang.  
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 2016 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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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  22001166::  
  
Jeugdleden  

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 


