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Spro pelletfeeder Tubertini 
sectret trout nummer 1

Okuma Blackwave 
strandhengel

Winkle picker set 

een mooie slanke strand-
hengel van 4,2 meter met 
een werpgewicht van 100 – 
200 gram 

3,8 meter werpgewicht 
2 – 5 gram
De tremerella hengel bij 
uitstek

2,1 meter 
20 – 30 lbs

hengel + 2 toppen
+ een molen

3,9 meter carbon feeder 
met een eva en kurk 

     combinatie handgreep 
         inclusief 3 toppen met 
                   werpgewicht van 

                 <100 gram 

Airball – twistbuster – 
infinite stopper – alu spoel + 
reservespoel  waarop 
670meter 0,30 snoer –
 overbrenging 4,6:1 =
  104 cm per draai -  
 610 gram – 
 4 kogellagers

Karperhengel 
+ vrijloopmolen 

Daiwa windcast  
Br 5500LDA

Het nieuwe pakket van 
de ´the Last meter” 
van prologic

per 10 stuks

Prologic 
karperhaken 

2,5 kilo 13,75
10 kilo 39,50 

in de smaken: crazy 
frutti, bonguos 
banana, silly scopex,
wicked strawberry en 
funky fish

3 meter vaste stok + een tuigje + een kikkerbuisje + 
een hakensteker+ madendoosje + 1 kg lokvoer + landingsnet

Premuim Boilies 

Ron Thompson evo 2 
boothengel

VAN 74,90

3,95

24,95

59,9589,00

49,50

27,95

35,00

179,00

19,95
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WWW.VANDERKOLK-HENGELSPORT.COMWWW.VANDERKOLK-HENGELSPORT.COM
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ON-LINE 

BESTELLEN

OPENINGSTIJDEN VAN 1 APRIL TOT EN MET 30 SEPTEMBER: 
’S MAANDAGS VAN 13.30 TOT 18.00 UUR 

DINSDAG T/M VRIJDAG VAN 9.00 TOT 12.30 EN VAN 13.30 TOT 18.00 UUR
EN ZATERDAG VAN 9.00 TOT 17.00 UUR, 

KOOPAVOND OP DE VRIJDAG TOT 20.00 UUR

Poolmansweg  150 • 7545 LV Enschede • Tel 053 430 7698
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De winnaars van de diverse competities, hebben een 

uitstekende prestatie hebben geleverd want als je het 

binnen VIOS met 5000 leden tot de nummer 1 in jouw 

klasse weet te brengen kun je echt wel vissen.

Maar natuurlijk heb je ook vissers die het verenigings

niveau ontstegen zijn. Hoewel het al weer lang 

geleden is dat VIOS zich liet gelden in de Nederlandse, 

Europese of Wereldtop vallen 3 van onze leden in 

2013 in de prijzen in deze categorieën. Natuurlijk is 

de hengelsport een individuele of teamsport maar we 

zijn er heel erg trots op dat het VIOS leden is gelukt 

door te dringen tot de top.

De absolute top was er voor het dameskoppel Lizette 

Beunders en Bianca Venema. In 2012 eindigde dit 

koppel in de top van de Nederlandse karpercompetitie 

waardoor zij het recht kregen zich aan te melden 

voor de officieuze Wereldkampioenschappen 2013 

karpervissen van de WCC voor koppels in Italië. Van dit 

recht hebben de dames gebruik gemaakt en hoe? Als 

enige dames tussen 270 mannen werden zij eerste en 

dus officieus wereldkampioen. 

Nu heb je wereldkampioen en wereldkampioenen. En 

soms zit het verschil in een paar vissen. Zo niet voor 

Lizette en Bianca. Zij wisten een zodanige hoeveelheid 

karpers te vangen dat zij maar liefst 386,5 kg karpers 

te vangen en dat was maar liefst 175 kg vis meer dan 

de nummer 2. Een geweldige prestatie! Door deze 

prestatie werd ook het team waarvan de dames deel 

uitmaakten kampioen.

Ook bij de jeugd hebben we dit jaar een kampioen 

en ook weer een dubbel kampioen. Het betreft ons 

jeugdlid Tim Voerman die in de leeftijd van sportvissers 

tussen de 18 en 23 jaar Nederlands kampioen werd. 

Maar daar was hij er niet mee. Zijn kwaliteiten 

werden ook opgemerkt bij Sportvisserij Nederland en 

dat resulteerde in opname in het Nederlands team. 

Met dit team werd Tim ook nog eens keer Benelux 

kampioen.

De kwaliteiten van Tim zijn zodanig dat ik voorspel dat 

ook hij binnen enkele jaren zeker een rol zal spelen in 

absolute top van het sportvissen

Inmiddels zijn de verkiezingen voor het Waterschap 

Vechtstroom in volle gang of hebben inmiddels al 

plaats gevonden. Waterschappen zijn ook van groot 

belang voor de hengelsport. Bestuursleden die de 

hengelsport een warm hart toe dragen en ook binnen 

het bestuur van het Waterschap zich inzetten voor 

de belangen van de hengelsport dragen wij dan 

ook een warm hart toe. Om die reden hebben wij 

de kandidatuur van Henry Workel gesteund en we 

hopen dat Henry inderdaad is verkozen. Wij hebben 

een gesprek met hem gehad en in dat gesprek kregen 

wij een goede indruk van hem en werd duidelijk dat 

de hengelsport zeker zijn aandacht heeft en wel in 

positieve zin.

Tenslotte wens ik u, hoewel het nog vroeg is, heel 

prettige feestdagen en een goede jaarwisseling.

Tot ziens op onze Nieuwjaarsreceptie.

Uw voorzitter,

Cor Leushuis

Van de voorzitter

De verenigingscompetities liggen al weer achter ons en voor de meesten is het 
vissen op een laag pitje gezet. Dit geldt natuurlijk niet voor alle leden want nog 
steeds zien we vissers aan de waterkant. Het zachte nazomer- en herfstweer 
maakte dat ook nog goed mogelijk.

De prijsuitreiking voor alle competities vond plaats op de Forelderie waar de 
winnaars zich het aangeboden stamppotbuffet heerlijk lieten smaken. 
 

Ledenadministratie

Sportvisser Informatie 

bulletin is het officiële 

(mededelingen) blad 

van de hengelsportvere-

niging V.I.O.S. Dé hen-

gelsportvereniging van 

Enschede en omstreken. 

Overname van artikelen is 

toegestaan mits de

bron wordt vermeld.

Alle correspondentie

m.b.t. overlijden, verhui-

zen, aanmelding nieuw 

lidmaatschap of opzeg-

ging van lidmaatschap

dient te worden gestuurd 

naar: vios@vispas.nl.

Telefoonnummer: 

0900 2025358

Eventuele opzegging van 

het lidmaatschap dient

voor 1 oktober plaats te 

vinden.

ENSCHEDE
VIOS-hoes
Tijdens de openingsuren 
Maan-, woens- en vrijdag 
van 10:00 tot 12:00 uur.  
In de zomermaanden 
niet altijd op woensdag- 
en vrijdag. 
Eeftinksweg 17 
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Verkoop vergunningen

Pet’s Place 
De Heurne 39A

Van der Kolk Hengelsport
Poolmansweg 150

Faunaland 
Burg. van Veenlaan 108

Primera J. Haast 
Gronausestraat 1120 

GRONAU
Angelsport Böcker
Brookstrasse 16

Jos inks t raat  54a

7547  AC  Enschede

T  053  432  08  88

F  053  432  08  74

www.dedrukker i j .ne t

in fo@dedrukker i j .ne t in samenwerking met 

Zoekt u een drukkerij voor uw reclamefolders, 
 maar ook voor visitekaartjes, nieuwsbrieven, billboards of ... vult u maar in? 

  Dan is De Drukkerij Homrighausen voor u het adres.

Van de voorzitter

Het is inmiddels half maart wanneer ik dit voorwoord schrijf en na een 
“voorjaarsweek” is Nederland weer gehuld in een winterlandschap met 
gevoelstemperaturen van min 10 graden. Sneeuw beheerst het landschap en 
onze Nederlandse Spoorwegen hebben weer gretig misbruik gemaakt van de 
situatie door met een zgn. aangepaste dienstregeling te komen.

Toch zal het niet zo lang meer duren of legers sportvissers zullen de waterkant 
weer opzoeken om een vis(je) te verschalken. Met respect denk ik dan even 
terug aan de die hards die tijdens de wintermaanden hun sport zijn blijven 
beoefenen. Hulde voor hen!

Naast de duizenden leden die VIOS heeft en 

recreatief vissen kent VIOS ook enkele groepen die 

in wedstrijdverband hun sport beoefenen. Met groot 

succes strijden bijv. 65-plussers en de Old Stars om de 

prijzen, maar vooral om de eer.

Ook kennen wij de donderdagavond- en de 

zaterdagochtend competitie. Zijn er bij de twee eerder 

genoemde wedstrijdgroepen voldoende deelnemers, 

voor de donderdagavond en de zaterdagmorgen is 

er nog voldoende ruimte voor nieuwe deelnemers. 

Het bestuur heeft zich beraden over deze wed-

strijdgroepen en reeds vorig jaar de te winnen prijzen 

naar boven aangepast. De aanmeldingen voor dit 

jaar zijn, wellicht omdat het nu interessanter is om 

voor de prijzen te gaan, een stuk hoger dan het vorig 

jaar. We concluderen daardoor dat het wedstrijdvissen 

binnen VIOS weer in de lift zit. Toch blijft er nog steeds 

voldoende ruimte voor nieuwe deelnemers.

Heeft u belangstelling om mee te gaan vissen in 

deze wedstrijdgroepen dan nodig ik u graag uit om 

u voor een van deze groepen aan te melden. Maar 

u kunt zich ook aanmelden voor beide groepen. De 

wedstrijdschema’s vind je elders in dit VIOS-bulletin. 

Daar kunt u tevens lezen hoe u zich kunt aanmelden 

om tot deze elite-groepen te gaan behoren. Wellicht 

schuilt in u wel een regionaal of zelfs Nederlands 

kampioen. 

Inmiddels hebben wij bij de jeugd al een sportvisser 

die de eer van VIOS hoog houdt en internationaal 

al mee vist in het Nederlands nationaal team. Zijn 

ervaringen heeft hij al eerder in het VIOS-bulletin 

uiteen gezet. Als je dit verhaal gelezen hebt moet het 

bij de echte sportvisser met ambitie toch gaan jeuken.

Nu we het over het wedstrijdvissen hebben wil ik een 

geheel andere wedstrijd onder uw aandacht brengen 

namelijk een fotowedwedstrijd.

De spelregels hiervoor zijn alsvolgt:

Elk VIOS lid mag tot 1 januari 2014 één foto digitaal 

insturen naar ons e-mail adres. Kort na die datum zal 

een jury de 3 beste foto’s selecteren. Voor deze foto’s 

zijn prijzen beschikbaar van € 100,--, € 50,-- en € 25,--. 

Bovendien zullen deze foto’s de voorpagina sieren van 

de drie nummers van het VIOS-bulletin die in 2014 

uitkomen.

De enige voorwaarde is dat het een foto is die direct 

of indirect met vissen of de hengelsport te maken 

heeft. Ik besluit met de wens dat 2013 voor u een 

grandioos hengelsportjaar mag zijn en uiteraard hoop 

ik u op onze jaarvergadering te ontmoeten.

Cor Leushuis

Druk en verzorging:
De Drukkerij Homrighausen
Josinkstraat 54A
7547 AC Enschede
www.dedrukkerij.net

Vormgeving:
Solid Work
info@solidwork.nl
www.solidwork.nl

VIOS Hoes:
Maan-, woens- en vrijdag 
van 10:00 tot 12:00 uur.  
In de zomermaanden niet altijd 
op woensdag- en vrijdag. 
VIOS-hoes
Eeftinksweg 17
7541 WE Enschede
Tel. 053 4782086

Rekening VIOS
Postgiro 912141
t.n.v. Hengelsportvereniging
V.I.O.S. te Enschede

E-mail:
hetvios-hoes@ziggo.nl

Web-site:
www.vios1924.nl

Bijdragen voor TT 
en ledenblad:
Eeftinksweg 17, 
7541 WE Enschede

Dagelijks bestuur:
Voorzitter: Cor Leushuis
Secretaris: Harry Voerman
Penningmeester: Jan Hondebrink

Alle post en mail voor het DB naar
algemene post-, e-mail adres

Jeugdbeleid
Johan van der Kolk
Poolmansweg 150
7545 LV Enschede
Tel. 053 4307698

Steigercommissie
Hans ten Winkel
Tel. 053 4359063

Promo- Waviteam
Jan Jonkers
Tel.  06 49675275

Viswedstrijden Senioren
J. Jonkers
Tel. 0649675275
e-mail: fweustink@tele2.nl

Viswedstrijden Jeugd
Harry Voerman
Dr Thiadensstraat 14
7531 TZ  Enschede
Mobiel 06 22692214

Clubavond
Elke dinsdagavond vanaf 19.30 uur

Leden van verdienste
Johan van der Kolk
Peter Dragt
Piet Haring
Herman Meijlof
Jan IJspeerd
Andries Moeliker
Frits Noordman
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oldstars

	Plaats	 Naam	 Gewicht	 Totaal
	 1	 H.	Wilmink	 49050	 49050
	 2	 H.	Koershuis	 21200	 31500
	 3	 K.	Nobbe	 20950	 27300
	 4	 A.	van	der	Veen	 17800	 26450
	 5	 J.	Kort	 19050	 23450
	 6	 J.	Neutink	 17650	 20300
	 7	 K.	Hamans	 20200	 20600
	 8	 P.Post	 14700	 18850
	 9	 J.	Baart	 13950	 16150
	 10	 H.	Tempels	 14300	 20450
	 11	 H.	Werkman	 12050	 14400
	 12	 K.	Weterholt	 12800	 16300
	 13	 F.	Teesink	 12100	 17600
	 14	 B.	Coppolecchia	 15100	 19650
	 15	 J.	Dieker	 9350	 13600
	 16	 B.	Klinge	 9650	 13450
	 17	 J.	van	der	Veen	Glb	8550	 9750
	 18	 G.	Sweers	 8000	 8500
	 19	 J.	Dijks	 5200	 6900
	 20	 W.	de	Haan	 5200	 5300
	 21	 J.	van	Praag	 4650	 5350
	 22	 E.	Klement	 4500	 5400
	 23	 H.	Veenstra	 3350	 3350
	 24	 J.	van	der	Veen	zp	 850	 850

	Plaats	 Punten	 Naam	 Vangst
	 1	 14	 G.	Kleinhaarhuis	 23900
	 2	 24	 H.	Koershuis	 17000
	 3	 26	 H.	Wilmink	 25050
	 4	 28	 K.	Nobbe		 21700
	 5	 28	 A.	vander	Veen	 15150
	 6	 30	 T.	Verloop	 18800
	 7	 30	 J.	Neutink	 16350
	 8	 34	 J.	Kort	 12300
	 9	 39	 P.	Post	 13300
	 10	 44	 G.	Sweers	 10200
	 11	 54	 K.	Weterholt	 9700
	 12	 55	 H.	Werkman	 9050
	 13	 77	 B.	Coppolecchia	 6600

	Plaats	 Naam	 Vangst
	 1.	 K.	Nobbe	 7250
	 2.	 G.	Kleinhaarhuis	 4450	
	 3.	 A.	van	der	Veen	 3400	
	 4.		 J.	Kort	 2850	
	 5.	 H.Wilmink	 2050	
	 	

Na	afloop	van	de	competitie	werd	er	nog	een	“losse”wedstrijd	gevist	in	de	betonvijver.	 	
De	“toppers”	bij	die	wedstrijd	waren:

	Plaats	 Punten	 Naam	 Vangst
	 1	 10	 F.	Benneker	 17300
	 2	 14	 K.	Heupink	 12050
	 3	 24	 F.	Teesink	 8050
	 4	 29	 T.	Hemmelder	 9100
	 5	 30	 J.	Rooswinkel	 8800
	 6	 34	 T.	Verbeten	 8300
	 7	 35	 R.	Tempels	 7750
	 8	 36	 J.	Dieker	 5700
	 9	 39	 J.	Baart	 5800
	 10	 50	 H.	Veenstra	 5550
	 11	 50	 B.	Klinge	 4650
	 12	 56	 W.	de	Haan	 3400
	 13	 73	 A.	Dijks	 250
	 14	 74	 E.	Klement	 450

uitslagEn wEdstrijdEn 55-plus
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EnschEdE hEEft EindElijk na vElE jarEn 
EEn individuEEl kampioEn van nEdErland in dE hEngElsport

afscheid	nemen.	Daarna	is	hij	vanaf	zijn	10e		
jaar	gaan	wedstrijd	vissen	en	heeft	al	bijna	
alles	gewonnen	wat	er	te	winnen	viel.

Toen	Tim	4	jaar	geleden	tot	de	top	behoorde	
bij	de	selectiewedstrijden	van	Sportvisserij	
Oost	Nederland	ontving	hij	een	uitnodiging	
van	SN	om	deel	te	nemen	aan	de	landelijke	
topcompetitie.	Deze	competitie	is	voor	de	
hengelsport	te	vergelijken	met	de	Eredivisie	
voetbal	en	is	beslist	geen	Micky	Mouse	com-
petitie.

Deze	competitie	bestaat	uit	8	wedstrijden	
die	over	heel	Nederland	worden	gevist	en	
alleen	toegankelijk	is	voor	de	absolute	top	
van	de	sportvissers.	Het	eerste	jaar	werd	Tim	
direct	6e	en	nadien	behoort	hij	elk	jaar	tot	
de	Top	5.

Dit	jaar	is	Tim	echt	door	gebroken	en	heeft	
in	zijn	klasse	in	Nederland	de	absolute	top	
bereikt.	Inmiddels	heeft	hij	smaakt	te	pak-
ken	en	Tim	denkt	nu	al	aan	deelname	aan	
EK	en	WK.

Dat	is	zeker	niet	een	luchtkasteel	want	in-
middels	is	hij	al	2	jaar	lid	van	het	Nederlands	
team	waarmee	hij	dit	jaar	Benelux	kampioen	
werd.	Mede	door	zijn	resultaten	in	de	top-
competitie	heeft	hij	uitzicht	op	deelname	
aan	EK	en	WK.

Wij	zullen	zeker	nog	van	Tim	horen.

Hierbij	nodigt	het	Bestuur	van	VIOS	U	uit	voor	de

op dinsdag 7 januari 2014
vanaf 19.30 uur in het

niEuwjaarsrEcEptiE

vios-hoEs

visdag 65plus

Woensdag	28	augustus	was	het	
dan	weer	zover:	de 65 plus visdag.

Ook	deze	keer	gingen	we	naar	de	Forel-
derij	in	Usselo	en	wederom	was	het	goed	
weer.	Het	lijkt	wel	of	we	daar	een	abon-
nement	op	hebben!

Om	half	acht	werden	we	verwelkomd	
met	een	bakkie	koffie	of	thee,	net	waar	
je	zin	in	had.	Daarna	werden	er	lootjes	
getrokken	voor	de	plaatsen	aan	de	vij-
vers.	Het	bestuur	had	alle	drie	de	vijvers	
afgehuurd	omdat	de	opkomst	wel	weer	
heel	goed	was.	De	nummers	waren	al	bij	
de	vijvers	uitgezet.

Om	acht	uur	kon	er	toen	gevist	worden	
en	sommigen	hadden	al	gelijk	beet!	Bij	
mij	duurde	het	even	maar	toen	kon	ik	er	
ook	een	paar	uithalen.	Ondertussen	wer-
den	we	voorzien	van	een	drankje	en	een	
hapje.	Over	verwennerij	gesproken.	

Soms	kwamen	de	forellen	dicht	bij	de	
kant	voorbij	zwemmen	maar	hadden	
kennelijk	geen	honger	want	happen	naar	
het	aangeboden	aas:	Ho	maar!
Misschien	even	een	zwaai	met	de	vin	
van:	Hallo	VIOS	oudjes,	alles	goed	met	
jullie?

Om	twaalf	uur	werden	de	hengels	weer	
ingepakt	en	konden	we	op	het	terras	
even	bijpraten	en	wat		drinken.	Dat	niet	
iedereen	wat	gevangen	had	was	natuur-
lijk	wel	jammer.	De	vis	hoefden	we	niet	
schoon	te	maken.	Dat	werd	voor	ons	
gedaan!	Het	bestuur	had	ook	hier	voor	
gezorgd!

Na	een	gezellig	praatje	en	een	drankje	
werd	de	barbecue	geopend	door	onze	
voorzitter.	Er	was	voor	iedereen	genoeg	
vlees	en	salades	in	diverse	soorten.

Ik	wil	namens	alle	65+	ers	het	bestuur	
bedanken	voor	het	organiseren	van	deze	
dag	met	een	gouden	randje.

Piet Haring

uitnodiging

Hoewel	de	hengelsportvereniging	VIOS	een	
van	de	grootste	hengelsportverenigingen	
van	Nederland	is,	levert	de	vereniging	voor	
het	eerst	een	Nederlands	kampioen	.

De	vereniging	is	dan	ook	apetrots	op	de	19	
jarige	Tim	Voerman	die	begin	september	
kampioen	van	Nederland	is	geworden	in	de	
leeftijd	van	sportvissers	tussen	de	18	en	23	
jaar.

Maar	dat	is	nog	niet	alles.	Met	het	jeugd-
team	van	de	landelijke	koepel,	Sportvisserij	
Nederland,	is	Tim	ook	nog	Benelux		kampi-
oen	geworden.

Tim	is	aanvankelijk	gaan	voetballen	maar	
door	een	blessure	moest	hij	van	deze	sport	
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In	april	zijn	we	begonnen	met	een	enthousi-
aste	groep	jeugdige	vissertjes.	Helaas	haak-
ten	er	gaande	weg	enige	deelnemers	af.	
Wat	hiervan	de	oorzaak	is	blijft	gissen.	

Als	men	niet	eens	de	moeite	neemt	om	zich	
af	te	melden	is	volgens	ons	de	
motivatie	ook	niet	optimaal.

Het	kan	natuurlijk	liggen	aan	het	aantal	
wedstrijden	dat	achter	elkaar	gevist	moest	
worden.	We	zullen	dit	eens	grondig	analy-
seren.

Toch	zijn	er	ook	vissers	die	het	wel	volhiel-
den	en	is	er	dus	ook	een	eindstand:

1.	Antony	Binkhorst
2.	Jill	Verpoorte
3.	Jeffrey	Visscher

Ook	hielden	we	weer	2	keer	een	Junior-
Senior	wedstrijd	op	zondagmiddag.	
De	waren	wel	goed	bezet.

Het	officieuze	jeugdkampioenschap	van	VIOS	
om	de	Andries	Moeliker	beker	werd	gewon-
nen	door	Jeffry	Visscher.

Verder	hebben	2	jeugdleden	van	VIOS	
deelgenomen	aan	de	Landelijke	
Topcompetitie	met	goede	resultaten.

Lars	Enzerink	werd	8e	in	de	categorie	
tot	17	jaar.

Tim	Voerman	werd	5e	in	de	categorie	
tot	23	jaar.

Ook	Antony	Binkhorst	viste	een	sterk	seizoen	
met	als	gevolg	dat	hij	een	uitnodiging	ont-
ving	om	deel	te	nemen	aan	een	wedstrijd	
waarin	hij	zich	kon	plaatsen	voor	een	Neder-
lands	team	onder	de	14	jaar.	Helaas	wist	hij	
niet	door	te	dringen	tot	de	laatste	vijf.

Al	met	al	zijn	we	de	laatste	jaren	heel	goed	
bezig	met	de	jeugd.

Door	omstandigheden	zullen	wij	volgend	
jaar	andere	werkzaamheden	gaan	doen	en	
niet	meer	bij	de	wedstrijden	aanwezig	zijn.

We	willen	alle	deelnemers,	ouders	en	
begeleiders	hartelijk	danken	voor	hun	
inzet	en	medewerking.

Co Hamans en Harry Voerman

Bianca vEnEma En lizEttE BEundErs winnEn dE wcc 2013

ovErijssElsE jEugdkampioEn 
zoEtwatErvissEn!

uitslagEn compEtitiE 2013

dames	uitnodigen	om	hen	in	het	
zonnetje	te	zetten.	Hun	coach	
André	Piters,	zelf	ook	deelnemer	
aan	de	WCC,	is	enorm	trots	op	de	
prestaties	van	het	tweetal.	Pe-
ters:	“Het	is	echt	ongelofelijk	wat	
Bianca	en	Lizette	hebben	gepres-
teerd.	Door	in	dit	internationale	
deelnemersveld	van	zeer	ervaren	
karpervissers	de	eerste	plaats	te	
behalen	bewijzen	ze	hun	klasse	
in	het	karpervissen	en	maken	ze	
echt	een	statement.	In	een	tijd	

dat	er	nog	steeds	verenigingen	
zijn	die	vrouwen	weigeren	-om	de	simpele	
reden	dat	ze	vrouw	zijn-	laten	deze	meiden	
weer	een	ziens	dat	de	kreet:	Zeg	niet	gauw,	
het	is	weer	een	vrouw,	helemaal	waar	is.	
Met	hun	prestatie	hebben	deze	dames	ie-
dere	criticaster	over	het	vrouwenvissen	de	
mond	gesnoerd”.

De	WCC	kent	een	ongekende	populariteit	en	
met	een	deelname	van	270	deelnemers	uit	
27	landen	wordt	deze	wedstrijd	ook	wel	het	
officieuze	WK	karpervissen	genoemd.

Ook	het	team	waarvan	de	dames	deel		uit-
maakten	wist	door	de	enorme	vangst	van	de	
dames	de	titel	in	de	wacht	te	slepen.

Reeds	eerder	vestigde	de	dames	een	indruk-
wekkend	record	door	de	vangst	van	een	38	
kilo	zware	karper	in	Frankrijk.	De	zwaarste	
karper	ooit	door	een	vrouw	gevangen.

Het	karpervissende	duo	Bianca	Venema	en	
Lizette	Beunders	heeft	tijdens	de	World	Carp	
Classic	2013	een	geweldige	prestatie	gele-
verd.	Tijdens	een	karperwedstrijd	die	maar	
liefst	5	dagen	en	5	nachten	duurde	hebben	
zij	storm	en	regen	moeten	trotseren.	Aan	
het	Lago	di	Bolsena	in	Italië	ving	het	koppel	
maar	liefst	40	karpers	met	een	totaal	ge-
wicht	van	366,5	kg.

Dat	was	niet	alleen	maar	liefst	137	kg	meer	
dan	de	winnaars	van	de	2e	plaats	(een	
record	verschil	in	de	15	jarige	geschiedenis	
van	de	WCC)	maar	ook	het	hoogste	vangst-
gewicht	ooit	in	de		geschiedenis	van	de	
WCC.

Bianca	en	Lizette	wonen	in	Borne	maar	zijn	
lid	van	onze	vereniging.	Het	bestuur	van	
VIOS	wil	hen	dan	ook	van	harte	feliciteren	
met	deze	geweldige	prestatie.	In	de	ALV	
van	komend	voorjaar	wil	het	bestuur	beide	

Het	Nederlands	Kampioenschap	zoetwater-
hengelen	Junioren	werd	op	zaterdag	7	sep-
tember	gehouden	aan	de	Lage	Vaart	aan	de	
Trekweg	bij	Almere.	Gedurende	de	gehele	
dag	was	het	bewolkt	maar	droog.	Af	en	toe	
waaide	het	een	beetje.	Vooral	in	de	middag	
ging	het	wat	harder	waaien.	De	zon	heeft	
zich	niet	laten	zien.

Net	als	vorig	jaar	werd	de	wedstrijd	in	drie	
categorieën	gevist,	namelijk:
A:	in	de	leeftijd	van	17	tot	22	jaar
B:	van	13	tot	17	jaar
C:	van	10	tot	13	jaar.

In	de	categorie	A	werd	ons	lid	Tim	Voerman	
kampioen	met	5.809	gram	vis!

De	VIOS	competities	2013		stonden	dit	jaar	
goed	in	de	belangstelling.	Dit	geldt	voor	
zowel	de	zaterdagcompetitie	als	de	donder-
dagavondcompetitie.	De	standen	aan	het	
eind	van	de	competities	waren	alsvolgt:

Zaterdagcompetitie
1.	G.	Klein	Haarhuis
2.	F.	Benneker
3.	H.	Oude	Maatman
4.	H.	Wilmink
5.	A.	van	der	Veen

Donderdagavondcompetitie
1.	J.	Jonkers
2.	H.	Wilmink
3.	P.	Post
4.	K.	Jongman
5.	L.	Enzerink	 Proficiat mensen!
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Wat dacht je van 

Wedstrijdvissen?!

GEWOON MEEDOEN OF TOPVISSER WORDEN!

Iedereen kan wedstrijdvissen, jong en oud, man en vrouw. Wedstrijden 

worden gevist in het weekend, maar ook ’s avonds na het eten en op 

doordeweekse dagen. Individueel, als koppel of zelfs met een team. Wil 

je gewoon gezellig een wedstrijdje vissen met de leden van de visclub of 

misschien wel deelnemen aan de Nationale Topcompetitie voor de aller-

beste wedstrijdvissers van het land? Het is maar hoe hoog je de lat wilt 

leggen. Om top-wedstrijdvisser te worden moet je allereerst lid zijn van 

een hengelsportvereniging. Je doet mee aan clubwedstrijden, misschien 

wel een zomer en/of wintercompetitie en gaandeweg leer je het wedstrijd-

vissen. Je schrijft je een keer in voor een wedstrijd in het open circuit of 

voor regionale (federatieve) selectiewedstrijden. Daar kun je je immers 

plaatsen voor deelname aan bijvoorbeeld het Federatiekampioenschap 

of Nederlands Kampioenschap. Ben je succesvol, dan kun je overwegen 

mee te doen aan de Nationale Topcompetitie. De beste vissers van deze 

competitie worden geselecteerd voor deelname aan het Wereldkampi-

oenschap, Europees Kampioenschap of interlandwedstrijden.

Sportvisserij Nederland is organisator van de Nationale Topcompetitie 

voor junioren en senioren en organiseert ook de diverse Nederlandse 

Kampioenschappen voor mannen, vrouwen, junioren en verenigings-

teams in zowel zoet als zout water.

ANOUK VAN DE BELT

(lid nationaal junioren- en damesteam)

“Het damesvissen is in slechts enkele jaren tijd 

zo sterk ontwikkeld, dat wij absoluut geen rariteit 

meer zijn aan de waterkant. 

En inmiddels hebben wij bij de junioren en het 

 Wereldkampioenschap voor dames laten zien in de 

top mee te kunnen draaien.”

MEER INFO
Lijkt wedstrijdvissen jou een fantastische nieuwe uitdaging, kijk dan eens 

op de website van jouw eigen hengelsportvereniging. De meeste vereni-

gingen hebben wel een speciale wedstrijdafdeling en de hengelsportzaak 

in de buurt kan je ook altijd op weg helpen. Wil je meer weten over de 

Nationale Topcompetitie en de diverse Nederlandse kampioenschappen 

in zoet en zout kijk dan op www.sportvisserijnederland.nl

JAN VAN SCHENDEL (bondscoach zoetwaterwedstrijden)

“Goede wedstrijdvissers zijn natuurmensen die weten hoe vissen op 

 bepaalde weersomstandigheden reageren en daar hun visserij op aan-

passen. Ze hebben respect voor hun vangst en zetten die weer onbe-

schadigd terug.”

Postbus 162, 3720 AD  Bilthoven. Telefoon: 030-6058400. E-mail: wedstrijden@sportvisserijnederland.nl
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Langs het kanaal zit een lange rij sportvissers. Uiterst geconcentreerd 

houden ze hun dobber in de gaten. Het zijn wedstrijdvissers, voor het 

merendeel mannen, maar er zitten ook vrouwen tussen. Vissen is im-

mers allang niet meer alleen voor kerels. Ook meiden staan hun man-

netje. Ze houden de lange vaste hengel van 11 meter probleemloos met 

de onderarm op de knie gedrukt, terwijl de andere hand lokvoer met wat 

maden en muggenlarven tot een balletje kneedt. “Daarmee houd je de 

vis gretig”, krijgt een toeschouwer te horen. En of dat nog niet genoeg 

is, wordt de dobber regelmatig een stukje naar links, rechts of omhoog 

getrokken, zodat het aas even van de bodem komt. Wedstrijdvissen is 

duidelijk meer dan alleen maar wachten totdat de dobber onder gaat.

Even verderop vist iemand met een matchhengel. Met deze lange, slan-

ke werphengel is de speciale werpdobber helemaal aan de overkant van 

het kanaal ingeworpen. “Verstandige keuze”, fluistert een kenner. Daar 

loopt immers niemand langs de waterkant en zijn er dus ook geen tril-

lingen die de schuwe brasems verjagen. Iets verderop wordt een grote 

vis gehaakt. Het topelastiek vliegt zeker twee meter uit de vaste stok. 

Elastiek is onmisbaar als je met een 6/00 onderlijntje en haakje maat 20 

vist. Groot zijn de opluchting en het applaus als even later een brons-

kleurige brasem van zeker 2 kilo in het schepnet glijdt. Wedstrijdvissen 

is zó kicken!
ANDERE VISWEDSTRIJDEN
Van de duizenden wedstrijdvissers die Nederland telt, vist grof geschat 

driekwart in zoet water en een kwart in zee. Behalve dat in zoet water 

vooral witviswedstrijden met vaste hengels, matchhengels en feeder-

hengels plaatsvinden, zijn er ook vliegvissers die aan wedstrijdvissen 

doen en zelfs een eigen Nederlands Kampioenschap en Wereldkampioen-

schap hebben. Daarnaast heb je snoekbaarswedstrijden die voornamelijk 

vanuit boten worden gehouden en een groeiend aantal karpervissers dat 

graag een keer aan een karperwedstrijd meedoet.

ED STOOP(presentator VisTV en wedstrijdvisser)
“Wie ver kan werpen, kan ook dichtbij vissen. Verre 

worpen leveren aan zee dikwijls meer vis op, maar 

bedenk dat je soms ook over de vis heen werpt. Het 

loont daarom  zeker de moeite om het ook eens in 

of vlak achter de branding te proberen. Meer dan 

eens werd daar een wedstrijd gewonnen.”
WAAROM WEDSTRIJDVISSEN
Wedstrijdvissen is helemaal het einde voor sportvissers die meer uit hun 

sport willen halen en van competitie houden. Die behalve uit zichzelf 

vooral ook alles uit de kast willen halen om te zorgen dat de vis wil bijten. 

Die het stadium van “ze doen het vandaag weer eens niet” allang zijn 

gepasseerd. Die houden van uitproberen, allerlei trucjes met het hengel-

materiaal, aas en voer tot het in de huid kruipen van een vis om niet 

 alleen die vis, maar vooral ook andere wedstrijdvissers te slim af te zijn.

Wedstrijdvissen is een voortdurende uitdaging waarbij je best wat geluk 

kunt gebruiken, maar waarbij doorgaans wel de beste wint. En wie weet 

wordt diegene ooit wel Nederlands Kampioen of zelfs Wereldkampioen! 

ZEEVISSENZeevissen in wedstrijdverband gebeurt vanaf de kant, maar ook vanaf 

boten. Menig wedstrijdvisser beoefent zelfs beide disciplines. Dat er ver-

schillen zijn tussen zoete en zoute viswedstrijden moge duidelijk zijn. 

Alleen al de aassoorten verschillen als dag en nacht. Vaak moet bij het 

zeevissen met een zwaar werpgewicht tot voorbij de horizon worden ge-

worpen om vis te vangen, terwijl het er bij de zoete wedstrijden heel wat 

subtieler aan toe gaat. Maar pas op; ook wedstrijdvissen aan zee heeft 

alles te maken met een hoge mate van kennis en vaardigheid.
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hengels plaatsvinden, zijn er ook vliegvissers die aan wedstrijdvissen 
doen en zelfs een eigen Nederlands Kampioenschap en Wereldkampioen-
schap hebben. Daarnaast heb je snoekbaarswedstrijden die voornamelijk 
vanuit boten worden gehouden en een groeiend aantal karpervissers dat 
graag een keer aan een karperwedstrijd meedoet.

ED STOOP
(presentator VisTV en wedstrijdvisser)“Wie ver kan werpen, kan ook dichtbij vissen. Verre 
worpen leveren aan zee dikwijls meer vis op, maar 
bedenk dat je soms ook over de vis heen werpt. Het 
loont daarom  zeker de moeite om het ook eens in 
of vlak achter de branding te proberen. Meer dan 
eens werd daar een wedstrijd gewonnen.”

WAAROM WEDSTRIJDVISSENWedstrijdvissen is helemaal het einde voor sportvissers die meer uit hun 
sport willen halen en van competitie houden. Die behalve uit zichzelf 
vooral ook alles uit de kast willen halen om te zorgen dat de vis wil bijten. 
Die het stadium van “ze doen het vandaag weer eens niet” allang zijn 
gepasseerd. Die houden van uitproberen, allerlei trucjes met het hengel-
materiaal, aas en voer tot het in de huid kruipen van een vis om niet 
 alleen die vis, maar vooral ook andere wedstrijdvissers te slim af te zijn.
Wedstrijdvissen is een voortdurende uitdaging waarbij je best wat geluk 
kunt gebruiken, maar waarbij doorgaans wel de beste wint. En wie weet 
wordt diegene ooit wel Nederlands Kampioen of zelfs Wereldkampioen! ZEEVISSEN

Zeevissen in wedstrijdverband gebeurt vanaf de kant, maar ook vanaf 
boten. Menig wedstrijdvisser beoefent zelfs beide disciplines. Dat er ver-
schillen zijn tussen zoete en zoute viswedstrijden moge duidelijk zijn. 
Alleen al de aassoorten verschillen als dag en nacht. Vaak moet bij het 
zeevissen met een zwaar werpgewicht tot voorbij de horizon worden ge-
worpen om vis te vangen, terwijl het er bij de zoete wedstrijden heel wat 
subtieler aan toe gaat. Maar pas op; ook wedstrijdvissen aan zee heeft 
alles te maken met een hoge mate van kennis en vaardigheid.

kijk voor mEEr informatiE op:
www.sportvissErijnEdErland.nl
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ENSCHEDE
VIOS-hoes
Tijdens de openingsuren 
Maan-, woens- en vrijdag 
van 10:00 tot 12:00 uur.  
In de zomermaanden 
niet altijd op woensdag- 
en vrijdag. 
Eeftinksweg 17 
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Verkoop vergunningen

Pet’s Place 
De Heurne 39A
Wesselernering 38

Van der Kolk Hengelsport
Poolmansweg 150

Faunaland 
Burg. van Veenlaan 108

Primera J. Haast 
Gronausestraat 1120 

GRONAU
Angelsport Böcker
Brookstrasse 16

NORDHORN
Angelsport Naber
Kanaalweg 60-62

Zoekt u:
een drukkerij voor uw reclamefolders, maar ook voor visitekaartjes, nieuwsbrie-
ven, billboards of ... vult u maar in? 

iemand die de huisstijl ontwerpt die bij uw organisatie past én voor de complete 
uitvoering zorgt? 

een enthousiaste vakman die naar u luistert en aandacht heeft voor uw 
product? 

Dan is De Drukkerij Homrighausen voor u het adres.

Wij zijn een kleine drukkerij waar de relatie met de 
klant centraal staat. We nemen graag de tijd voor 
u en voor uw product. Afhankelijk van uw wensen 
en van de oplage leveren wij offset- of digitaal 
drukwerk met elke gewenste afwerking. 

De huisstijl bepaalt het gezicht van uw organi- 
satie. Door goed te luisteren komen we samen 
tot het ontwerp dat bij u past. Mede dankzij ons 
netwerk van vormgevers en collega-drukkers 
kunnen wij uw complete huisstijl realiseren, 
van visitekaartje tot gevelbelettering.

Jos inks t raat  54a

7547  AC  Enschede

T  053  432  08  88

F  053  432  08  74

www.dedrukker i j .ne t

in fo@dedrukker i j .ne t in samenwerking met 

Zoekt u een drukkerij voor uw reclamefolders, 
 maar ook voor visitekaartjes, nieuwsbrieven, billboards of ... vult u maar in? 

  Dan is De Drukkerij Homrighausen voor u het adres.

Druk en verzorging:
De Drukkerij Homrighausen
Josinkstraat 54A
7547 AC Enschede
www.dedrukkerij.net

Vormgeving:
Solid Work
info@solidwork.nl
www.solidwork.nl

VIOS Hoes:
Maan-, woens- en vrijdag 
van 10:00 tot 12:00 uur.  
In de zomermaanden niet altijd 
op woensdag- en vrijdag. 
VIOS-hoes
Eeftinksweg 17
7541 WE Enschede
Tel. 053 4782086

Rekening VIOS
Postgiro 912141
t.n.v. Hengelsportvereniging
V.I.O.S. te Enschede

E-mail:
hetvios-hoes@ziggo.nl

Web-site:
www.vios1924.nl

Bijdragen voor TT 
en ledenblad:
Eeftinksweg 17, 
7541 WE Enschede

Dagelijks bestuur:
Voorzitter: Cor Leushuis
Secretaris: Harry Voerman
Penningmeester: Jan Hondebrink

Alle post en mail voor het DB naar
algemene post-, e-mail adres

Jeugdbeleid
Johan van der Kolk
Poolmansweg 150
7545 LV Enschede
Tel. 053 4307698

Steigercommissie
Hans ten Winkel
Tel. 053 4359063

Promo- Waviteam
Jan Jonkers
Tel.  06 49675275

Viswedstrijden Senioren
J. Jonkers
Tel. 0649675275
e-mail: fweustink@tele2.nl

Viswedstrijden Jeugd
Harry Voerman
Dr Thiadensstraat 14
7531 TZ  Enschede
Mobiel 06 22692214

Clubavond
Elke dinsdagavond vanaf 19.30 uur

Leden van verdienste
Johan van der Kolk
Peter Dragt
Piet Haring
Herman Meijlof
Jan IJspeerd
Andries Moeliker
Frits Noordman




