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Thermo Suit
De Thermo Suit van Imax is 

een tweedelig 100% 
waterdicht warmtepak met 
een afneembare capuchon. 
De jas heeft handige grote 

zakken, verstevigde 
afgedekte ritsen en 

comfortabele capuchon. 
De broek heeft verstelbare 
schouderriemen en grote 

zakken

100% waterdicht, 
isoleert tot -10, superlicht 

maat 41 tot 50

Verstelbaar zowel in de 
hoogte als de lengte

Met omklapbare vingers 
70% neopreen en 30% nylon, 

maat m, l en xl 

met een gewicht van slechts 90 gram en een werpgewicht van 3 tot 12 gram, 
speciaal ontwikkeld  voor het streetfishing en forelvissen. Deze slanke hengels zijn 
verkrijgbaar in vijf verschillende kleuren: wit, rood, groen, bauw en geel. 
Lengte 2,10 meter, 2-delig voor een lage prijs van 

  Eva winterlaars

Street Fishing: ultra lichte spinhengels 

Suxxes K7
pluggen- en of Pilkertas  voor het 
gesorteerd opbergen van uw pluggen 
en kleinmateriaal

Frenzee match pro feederhengels 

Onze openingstijden voor de 
winterperiode zijn als volgt 

In 3 en 3,3 meter  welke uitermate geschokt zijn voor de 
method-visserij. Werpgewicht tot 70 gram en geschikt om karpers 
tot 20 pond probleemloos te drillen. 
 En dat voor een bijzondere 
 lage prijs van slechts 

Rod Rodman X-power 
carbon spinhengel 2,7 meter, 
werpgewicht tot 20 - 40 gr.
Strakke aktie

gesloten

09.00-12.30 / 13.30-18.00

09.00-12.30 / 13.30-18.00

09.00-12.30 / 13.30-18.00

09.00-12.30 / 13.30-18.00

10.00-16.00

maandag

dinsdag

woensdag

donderdag

vrijdag

zaterdag

D.A.M. Hi-carbon 
tremarella hengel , 4 meter, 
3 – 10 gram werpgewicht  
eenmalig voor 

AXXA DOMINATOR T7000  
een vol aluminium molen die alle zware werk aan kan( 
Meerval, ed. ) 10 + 1 kogellagers, dikke powerbeugel, 
deadbolt, dikke slingerknop, CNC -gefreesde slinger, 
400 meter 0,40 mm

Volg ons ook op

van de Kolk hengelsport 
Enschede

Neopreen
handshoenen 

Soul transformer
rodpot 

01.10 tot 31.03

kijk voor weekaanbiedingen op:

NU
SLECHTS

VOOR
SLECHTS

VOOR
SLECHTS

NU OOK
ON-LINE 

BESTELLEN

WWW.VANDERKOLK-HENGELSPORT.COM

ZONDAG 20 NOVEMBER 
ORGANISEREN WIJ WEER ONZE JAARLIJKSE KUNSTAASWEDSTRIJD 

AAN DE VIJVERS IN ENSCHEDE ZUID, NEEM VOOR INFORMATIE CONTACT OP MET ONS 
OF KIJK OP ONZE WEBSITE.
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Als hengelsporter hopen we natuurlijk niet op 
een te strenge winter, daar we onze hobby graag 
blijven voortzetten. Echter velen onder u hebben de 
hengelspullen in het zogenaamde vet gezet, om het pas 
weer in het voorjaar weer te voorschijn te halen. 

Al die temperatuurverschillen hebben ook invloed op de 
vangsten gehad, want luchtdrukveranderingen werken in 
op de zwemblaas van vis, waardoor deze niet meer aast. 
Nu de temperaturen weer lager geworden zijn en er 
weer meer zuurstof in het water is, zal de vis zich gaan 
vol eten voor de winter en zijn behoorlijke vangsten zeker 
goed mogelijk. Vooral de karper wil zijn buikje rond eten 
om voldoende reserves voor de komende periode op te 
bouwen. De snoek is nu ook zeer actief en jaagt op alles 
wat beweegt in het water.

Met surplus hebben we een afspraak gemaakt over het 
maaien langs de vijvers en het zal u opgevallen zijn dat 
de toegankelijkheid toereikend is voor u. Natuurlijk zijn 
er altijd nog plaatsen die voor verbetering vatbaar zijn, 
maar ook die zullen voor het komend jaar aangepakt 
gaan worden. Het is dit jaar ook weer gebleken dat er 
veel vuil wordt gedumpt bij de vijvers en dat dit vooral ‘s 
avonds en ’s nachts gebeurt. Vooral grote hoeveelheden 
fladenbrood (plat rond brood) worden met regelmaat 
aangetro�en. Dit brood trekt veel ongedierte aan welke 
wij liever niet langs de kant van water aantre�en, zoals 
ratten, muizen en ander ongedierte. Indien u ziet dat er 
iemand zo’n grote hoeveelheid dumpt, meld dit dan gelijk 
bij de wijkagent of centraal bij de politie.

Het waterschap gaat de vijvers op de Kiepe en de 
Broekheurnering en Lintveldebrink uitbaggeren (het is 
goed mogelijk dat de werkzaamheden bij het uitkomen 
van dit bulletin reeds begonnen zijn). Dit zal op een 
speciale manier gebeuren, nl. met duwboten die het slik 
voor zich uitschuiven naar een centraal punt, waar het 
naderhand met een grijper uit de vijver gehaald wordt en 
zal worden afgevoerd. 

Op deze manier zal het niet nodig zijn dat er vis over 
geplaatst dient te worden. Informatie kunt u vinden 
op onze website en facebook of op de website van het 
waterschap.

Met enige trots kan ik mededelen dat wij Johan Hemme 
(ook wel bekend als Johan van de Forelderij) bereid 
hebben gevonden de taak van secretaris op zich te 
nemen. Johan kent de klappen van de zweep uit zowel het 
bedrijfsleven als vanuit het verenigingsleven en ik spreek 
de hoop uit, dat hij zich voor de komende jaren als een 
geschikt bestuurslid voor onze vereniging ontpopt. Bij het 
akkoord bevinden, van hemzelf en het bestuur, zal hij bij 
de komende jaarvergadering aangesteld kunnen worden.

Daar we al weer op de feestdagen toelopen rest mij 
u nog, namens het bestuur, een mooie feestmaand in 
aller gezondheid toe te wensen en tot het volgende 
voorwoord…….

Johan van der Kolk 

VAN HET BESTUUR
Wat een rare zomer,

Dit jaar een verschrikkelijke rare zomer gehad, waarin weer vele records gebroken zijn, waarin 
juni veel te nat en te koud was, juli met pieken en dalen, augustus vond dat ie erg nat moest 
beginnen en dan te eindigen met een hittegolf en over september maar niet te spreken, want 
over de 30 graden midden in september is toch niet normaal met al zijn warmterecords. 
Wat de winter ons zal brengen zal misschien wel weer de nodige verrassingen opleveren, met 
wellicht net als afgelopen jaar, temperaturen in de dubbele cijfers.

OPROEP AAN BOA’S?

Beste mensen, door veranderende 
tijden waarbij “vissers” die zonder vis-
akte de vijvers belagen en hun vangs-
ten als trofeeën mee naar huis nemen 
en niet terugzetten zoals afgesproken, 
dit komt de visstand niet ten goede.
Om het vissen aantrekkelijk te houden 
is het noodzakelijk om te inventarise-
ren welke vijvers over welke vissoorten 
beschikken. 

Bij een aantal vijvers is al bekend 
dat de karper minder vaak gevangen 
wordt dan voorheen.
Hiervoor is al een actie gaande om 

deze terug te zetten in de verschil-
lende vijvers. Dat dit kosten met zich 
meebrengt spreekt voor zich.

Wat we betreuren is dat wanneer deze 
“vissers” aangesproken worden door 
onze controleurs en of mede henge-
laars zij zich hier niets van aantrekken.

Dit tot ergernis van deze mensen.
Het kan niet zo zijn dat onze vijvers 
leeg getrokken worden zonder dat er 
een actie tegenover staat.

Vandaar deze oproep.

Zijn er binnen onze leden Boa’s of zijn 
er mensen die een Boa kennen die 
onze vereniging een warm hart toe-
dragen dan willen wij hiermee graag in 
contact komen.
Gezamenlijk willen we gaan bekijken 
hoe we de ergernissen die ontstaan 
zijn op kunnen lossen en in de toe-
komst kunnen verbeteren.

Aanmelden kan bij het bestuur van 
Vios.
Eeftinksweg 17
Tel: 053-4782086 of een e-mail 
naar: hetvios-hoes@ziggo.nl
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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.

Jos inks t raat  54a
7547  AC  Enschede

T  053  432  08  88
M 06  27  39  81  24

www.dedrukker i j .ne t
in fo@dedrukker i j .ne t

COLOFON
JAARGANG 10 - NUMMER 3 - OKTOBER 2016

BESTUUR
Voorzitter: Johan van der Kolk
Penningmeester: Jan Hondebrink
Secretaris: Johan Hemme
Jeugdbeleid: Michel Smit
Ledenadministratie en steiger: Hans ten Winkel   
Wavi/promoteam: Eddy Mossel
Wedstrijden: Frits Noordman

V.I.O.S. Hoes en Ledenadministratie:
Eeftinksweg 17 - 7541WE - Enschede - Tel: 053-4782086
Geopend op dinsdag van 10.00 tot 12.00 uur en vanaf 19.30 uur.

E-Mail: hetvios-hoes@ziggo.nl    Website: www.vios1924.nl
       : vios enschede

Alle correspondentie  m.b.t. verhuizing, opzeggen lidmaatschap 
(dient voor 1 oktober te geschieden) of overlijden moet gestuurd 
worden naar: vios@vispas.nl

Bij calamiteiten en vissterfte dient u contact op te
nemen met Eddie Mossel telefoon: 06-43970844

CLUBBLAD INFO

Verschijning volgende clubblad:
laatste week maart 2017

Copy inleveren voor: 
01/03/2017

Redactie:
Johan van der Kolk
Johan Hemme

Fotografie:
Eddie Mossel

Eindverantwoording:
Jan Hondebrink

JAARAGENDA 2016 - 2017
NOVEMBER 2016
01 bestuursvergadering

DECEMBER 2016
06 bestuursvergadering
20 medewerkers bijeenkomst

JANUARI 2017
03 bestuursvergadering

FEBRUARI 2017
07 bestuursvergadering

MAART 2017
07 bestuursvergadering
20  aanvang jeugdcursus

Laatste week maart 
verschijnen clubblad

APRIL 2017
04 bestuursvergadering
00 aanvang oldstars competitie
00  aanvang senioren 

competitie
19 jaarvergadering
00 begin 55+ competitie
00  aanvang donderdagavond 

competitie

MEI 2017
02 bestuursvergadering
00 start jeugdvis competitie
27 nationale hengelsportdag 

JUNI 2017
06  bestuursvergadering

Laatste week verschijnen 
clubblad

JULI 2017
Vakantieperiode, denk hierbij 
aan gewijzigde openingstijden 
van het clubhuis

AUGUSTUS 2017
30 65+ dag

SEPTEMBER 2017
05 bestuursvergadering
09 vrijwilligers dag
17 junior/senior wedstrijd

OKTOBER 2017
03 bestuursvergadering
11 afsluiting 55+ en Old Stars
25  prijsuitreiking senioren en 

donderdagavond competitie

NOVEMBER 2017
07 bestuursvergadering

DECEMBER 2017
12 bestuursvergadering

Iedere dinsdagavond 
clubavond vanaf 19.30 uur 
in het V.I.O.S. hoes aan 
de Eeftinksweg 17.

Data onder voorbehoud, 
hier kunnen geen rechten 
aan ontleend worden en 
kunnen gewijzigd worden.

V. .O.S.HENGELSPORTVERENIGING V. .O.S.HENGELSPORTVERENIGING
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EVEN VOORSTELLEN...

Graag wil ik mijzelf aan jullie voorstellen.
Mijn naam: Johan Hemme, geboren 
10-06-1958 te Emmen. Gehuwd sinds 
02-05-1980 met een fantastische vrouw, 
vader van twee kinderen en opa van een 
kleinkind dat gek is op vissen.

In mijn jeugdjaren heeft vissen een centrale 
rol gespeeld in mijn leven en ik was regelmatig 
te vinden aan de waterkant van de vijvers op 
boswinkel. Toen ik de leeftijd van 15 was ge-
passeerd was heb ik mijn eerste visvergunning 
van Vios aangeschaft. De reden was dat mijn 
interesse gewekt was om op roofvis ( snoek-
baars) te gaan hengelen en dat kon alleen als 
men beschikte over een grote vergunning.
Menige snoekbaars heb ik in de Friese 
wateren weten te verschalken.

Het ( echte ) vissen heb ik geleerd van een 
Groninger in mijn diensttijd ( vrijwillige 
indiensttreding als technisch specialist).
Tijdens mijn eerste vistrip met hem was ik be-
zig om mijn hengel te prepareren terwijl hij de 
een na de andere grote brasem uit de IJssel 
trok. Nadat ik na een kwartier nog geen beet 
had gezien en hem zei dat ik er geen bal van 
snapte dat hij wel en ik niets ving barstte hij in 
lachen uit. Jij kunt niet vissen riep hij waarop 
hij mijn hengel ter hand nam, de lijn veran-
derde en mijn dobber zo uitloodde dat alleen 
het uiterste puntje zichtbaar was, een beetje 
van zijn deegspuitje op mijn haak deed en een 
demonstratie gaf. Zelfs met mijn hengel, op 
mijn plekje, was brasem te vangen. Nadat hij 
mijn zijn geheim verklapte ving ook ik de een 
na de andere brasem en ik heb nog een heel 
vruchtbare avond gehad.

Na afloop van mijn diensttijd ben ik werkzaam 
geweest bij Otares en na tien jaar avondstu-
die te hebben gevolgd ben ik gevraagd om 
leiding te gaan geven aan een groep collega’s 
in een gecompliceerde afdeling.
Dit heb ik 18 jaar met veel plezier gedaan 
totdat mij de mogelijkheid werd geboden om 
een kledingzaak over te nemen, hetgeen ik 

ook heb gedaan. Na vier jaar heb ik afscheid 
genomen van het zelfstandig ondernemings-
schap en ben ik ingestapt bij twee broers die 
mij graag wilden hebben om het logistieke 
gedeelte van hun onderneming onder mijn 
hoede te nemen. Toen na vijf jaar de eerste 
crisis uitbrak bleek het bedrijf nog te weinig 
vet op de kuiten te hebben om zich staande 
te houden.

Mijn laatste ( huidige ) job is de mooiste die ik 
mag invullen, een job die op mijn lijf 
geschreven is. Waar ik in de gelukkige om-
standigheid verkeer om van mijn hobby mijn 
werk te mogen maken en waar een aantal van 
de leden van Vios mij ook van kennen.

Dat is de Forelderij, een onderdeel van de 
werkontwikkelingsmaatschappij Stichting 
Surplus. Het is ook op de Forelderij waar ik 
met  genoegen een aantal activiteiten van 
Vios heb mogen organiseren en met 
belangstelling het reilen en zeilen van de 
vereniging heb gevolgd. Het was voor mij een 
hele eer dat ik de vraag kreeg van het bestuur 
om deel te nemen in het bestuur waarbij ik 
een onderdeel zou kunnen zijn om de belan-
gen te behartigen van de leden van Vios.

Hierover heb ik eerlijk gezegd moeten
nadenken. Wat werd er van mij verwacht, vind 
ik voldoende tijd om de werkzaamheden na 
behoren uit te voeren, kan ik iets voor de 
leden betekenen?

Na overleg met het thuisfront heb ik besloten 
om de functie van secretaris op mij te nemen.
Wat kunnen de leden van mij verwachten?
Sociaal, integer, eerlijk, rechtvaardig en 
openhartig. Als laatste spreek ik de hoop uit 
steun te mogen ontvangen van de leden van 
Vios om zoals al vermeld hun belangen te 
mogen behartigen.

Met vriendelijke groet,

Johan Hemme

 

JEUGDCURSUS 2017

Op 20 maart 2017 gaan we weer van start 
met een hengelsportcursus voor de jeugd.

In een 8 tot 10 tal avonden, leren we de 
jeugd in de leeftijd van 8 tot en met 14 jaar 
de fijne kneepjes van het vissen.
In de eerste avonden zullen we voornamelijk 
behandelen:

1e  hoe we moeten vissen met 
de vaste stok,

2e  hoe we haken aan moeten zetten, 
en maken van een tuig je,

3e  welke aas- en lokaassoorten we kunnen 
gebruiken, en zelf lokaas leren maken

4e  welke vissen we in Nederland 
kunnen vangen,

5e het gebruik van een hakensteker, 

De volgende avonden zullen bestaan uit
A  hoe te vissen met de werphengel, 

welke hengel waar in te zetten
B het vissen op karper
C  het vissen op roofvis ( snoek, baars 

en snoekbaars )
D het vissen op forel
E  vissen met feeder, picker 

en matchhengel

Deelname is zoals gewoonlijk geheel gratis, 
en het enige wat we van je vragen is een 
goed humeur mee te nemen, drinken krijg 
je van ons, materiaal krijg je ook van ons en 
uiteraard gaan we samen vissen.

Om aan deze cursus mee te willen doen kun 
je je opgeven bij Michel Smit 06-15315085 
(na 18.00 uur) of bij Van der Kolk Hengel-
sport, Poolmansweg 150 te Enschede.
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EINDUITSLAGEN COMPETITIES

RUBRIEK 
VISMAAT GEZOCHT
Voor diegene die vaak alleen vissen gaat, om 
welke reden dan ook, willen wij een rubriek in 
het leven roepen waarin u een oproep kunt 
plaatsen, om iemand te vinden die gelijkge-

stemd is en dus ook op zoek is om samen een 
hengel uit werpen.

Het kan zijn dat u bijvoorbeeld niet over een 
auto beschikt, en op zoek bent naar iemand die 
er wel een heeft, om dan samen de kosten te 

delen. Of het is niet meer vertrouwd om alleen 
naar het water te gaan, dan kun je steun aan 

elkaar hebben. 

Indien u denkt dit is iets voor mij, stuur dan 
een brie�e naar V.I.O.S. Eeftinksweg 17,  
7541WE Enschede of een e-mail naar: 

hetvios-hoes@ziggo.nl, met daarin duidelijk uw 
voornaam, achternaam leeftijd, de visserij die u 
wilt beoefenen ( op karper, of witvis of roofvis 

of een keer wilt zeevissen ) en uw mobiliteit 
en/of beperkingen. Wij zullen er dan zorg voor 
dragen dat dit in de volgende uitgave geplaatst 

zal worden.

Zaterdag senioren
 Naam Gram Punten
1 Huub Oude Maatman 25204 19
2 Gerhard Klein Haarhuis 33357 20
3 Henk Wilmink 28990 21
4 Jonne Wilbrink 25350 31
5 Frans Benneker 17250 37
6 Bertus Smits 32444 40
7 Cor Huiskamp 11219 42
8 Piet Post  13035 44 
9 Frits Noorman 8165 45 
10 Albert de Moor 3837 55 
11 Henk Karssies 5621 56 
12 Tonnie Scholten 820 66 
13 Mieke Weusthof 7478 68

Donderdagavond senioren 
Naam Gram Punten
1 H. Wilmink 29839 14
2 H. Koershuis 14812 31
3 P. Post 9653  37
4 M. Smit 7030 40
5 L. Lenzerink 9242 42
6 J. Wilbrink 13083 44
7 C. Huiskamp 9546 46
8 M. Weusthof 7392 48
9 B. Smits 15072 56
10 E. Enzerink 8710 56
11 H. Karssies 5780 56
12 F. Noordman 4870 56
13. C. Hamans 8280 58
15. A. de Moor 6890 74
16. B. Lubbers 2747 75
17. J. Verpoorte 2318 82
18 M. Nijhuis 8595 97
19 J.F. Baart 3970 103
20 W. Bremer 955 110 
21 P. Brouwer 240 132

Old Stars
 Naam Gram Punten
1 H. Koershuis 31700 8
2 H. Wilmink 30650 14
3 F. Benneker 16650 15
4 A. vd Veen 17900 20
5 J. Kort 13350 26
6 K. Nobbe 13450 28
7 P. Post 10220 29
8 C. Hamans 12700 33
9 G. Visscher 12350 33
10  H. Tempels 12460 37
11.  G. Zweers 11300 41
12 J. Dieker 8460 44
13 F. Teesink 6300 45
14 K. Heupink 7650 49
15 K. Weterholt 4550 51
16 J. Neutink 7050 52
17 B. Coppelechia 5400  67
18 J. van Praag 5100 75
19 W. de Haan 1985 105
20 J. Dijks 1350 123
21 E. Klement 750 129

55+
A poule
 Naam Gram Punten
1 H. Oude Maatman 25550 11
2 G..Klein Haarhuis 28500 16
3 H. Wilmink 38150 19
4 K. Nobbe 14700 26
5 G. Visscher  13350 26
6 F. Benneker 12700 27
7 A. vd Veen 13650 28
8 P. Post 8250 37
9 G. Sweers 8950 38
10 J. Kort 10000 39
11 T. Verloop 7700 41

B poule
Naam Gram Punten
1 J. Neutink 10900 10
2 T. Verbeten 7450 17
3 K. Weterholt 6150 19
4 R. Tempels 7050 20
5 F.Teesink 7550 21
6 B. Coppelechia 5500 22
7 M. Gieskes 4350 26
8 J. Dieker 3500 37
9 W. de Haan 1800 45
10 J. Barelds 350 53

Bij een competitie gaat het er om dat je zo wei-
nig mogelijk punten behaald. Wordt je eerste in 
een wedstrijd krijg je 1 punt, nummer 2 krijgt 2 
punten enz. Zo kan het voorkomen dat iemand 
met een hoger gewicht meer punten heeft dan 
iemand met een lager gewicht. Wilt u zich aan-
melden voor de wedstrijden van volgend jaar of 
wilt u informatie hierover neem dan even con-
tact met me op tel: 0622441740  of stuur een 
mailtje naar hetvios-hoes@ziggo.nl

Frits Noordman
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PRIJSUITRIJKING JEUGD 
1 SEPTEMBER 2016

JEUGD KORPSWEDSTRIJD VAN HET RAYON

VAN HET WATER- EN VISSTAND BEHEER (WAVI TEAM)

Op zaterdag 25 juni jl. zijn we met de 
V.I.O.S.- jeugdvissers met Lars Richters, 
Kevin Lindeboom, Stef Hutchings en ik 
( Marc Haarsma ), naar de rayonwedstrijd 
van de hengelsportfederatie Oost-Nederland 
geweest.

Om 7.00 uur moesten we verzamelen bij het 
clubgebouw, wat voor enkelen wel erg vroeg 
was en ze dan ook nog niet helemaal de slaap 
uit de ogen hadden, om na een kopje ko�e, 
chocolademelk of thee te vertrekken naar 
Almelo.

Ondanks het vroege tijdstip zat de stemming 
er al gelijk in en de sterke verhalen over 
kampioen worden vandaag was niet van de 
lucht en was het al met al een garantie voor 
een mooie dag. Als de vis dan ook nog wil 
meewerken kan het niet meer mis gaan.
Toen met z’n allen op weg naar het 
Lateraalkanaal in Almelo, waar om 8.00 uur 
de loting plaats vond, en gelijk naar onze 
stekken, waar we een uur de tijd hadden om 
onze spullen neer te zetten, het lokaas klaar 
te maken en te wachten op het startsignaal 
welke om 9.00 uur afging.

Na het lokaas op de juiste plek gedeponeerd 
te hebben begonnen we al snel vis te vangen, 
geen grote, maar vis is vis. Nu was het zaak 
om de vis op de plek te houden, wat wel een 

beetje tegen viel, omdat de vis niet veel trek 
had in het aangeboden aas. Maar toch werd 
er regelmatig een visje gevangen.
Voordat we het in de gaten hadden ging om 
12.00 uur het eindsignaal, dus snel inpakken 
en op weg naar de prijsuitreiking in het 
clubhuis van Almelo, waar we allemaal een 
broodje knakworst kregen wat er natuurlijk 
gretig in ging. 
Er moest wel even gewacht worden op de 
prijsuitreiking en heerste de vraag of we in de 
prijzen gevallen zouden zijn. Uiteindelijk bleek 
dat we zelfs 3e waren geworden en bleek dat 
we allemaal een prijs hadden.
Michel was trots op ons, omdat we ons als 
echte sportieve vissers hebben gedragen, 
zowel tijdens het vissen als bij de 
prijsuitreiking, en hij kwam met de opmerking 
“prima gedaan kerels”. 

Op de terugweg gingen we aan bij een 
bekende hamburger keten waar Michel ons 
trakteerde, en ja hoor ook daar was het weer 
dolle pret. Alle jongens zo groot als ze ook zijn 
moesten even van de glijbaan, zelfs Stephan 
van der Kolk wilde er van af, maar dat werd 
hem toch ten zeerste afgeraden omdat men 
bang was dat hij vast kwam te zitten.
Het was een geweldige dag en ik wil V.I.O.S. 
bedanken voor de perfecte organisatie.

Marc Haarsma en Michel Smit

Ik wil u even op de hoogte houden van wat er 
binnen het wavi-team gebeurt. Dit jaar zullen 
wij de waterplanten bestrijden en de kanten 
laten maaien door surplus zodat de vijvers goed 
te bereiken en bevisbaar zijn. Zoals onze voor-
zitter in zijn voorwoord al vermeld heeft, dat er 
best nog wel punten zijn die voor verbetering 
vatbaar zijn, wordt hier dan ook het komende 
jaar aan gewerkt. Ook de wethouder heeft 
toegegeven dat hij niet had voorzien welke 
problemen zijn nieuwe maaibeleid te weeg zou 
brengen en heeft middels dagblad Tubantia te 
kennen gegeven weer naar de oude situatie 
terug te gaan.  We hebben een meerjarenplan 
opgezet waarbij we met ingang van volgend 
jaar zullen beginnen, diverse vijvers rijkelijk te 
voorzien van vis, zodat het weer interessant 
wordt om aan de vijvers te vissen en dan wel 
op de grotere vis, zoals karper en brasem. Een 
enkele vijver zal net als de commercialvijvers 
zo ingericht worden dat het interessant is om, 
zowel met de vaste stok als met de methodfee-
der, gericht op de karper te kunnen vissen. Dit 
zal niet in een jaar gerealiseerd kunnen worden, 
maar over een jaar of drie/vier zal het toch ze-
ker mogelijk kunnen zijn.

Wat de controle betreft zullen wij in beraad 
gaan hoe we dit gaan aanpakken, want als ver-
enigingscontroleur heb je te weinig bevoegd-
heden. Daarom zijn we op zoek naar boa’s die 
samen met verenigingscontroleurs langs de 
waterkant kunnen gaan.

Zoals u ook in het voorwoord heeft kunnen 
lezen worden diverse vijvers in de wijk Wesse-
lerbrink uitgebaggerd. Hierover hebben we een 
gesprek gehad met mensen van het waterschap 
welke te kennen gaven, dat om de vijf jaar een 
vijver uitgebaggerd zal moeten worden, en ze 
hier naar streven om dit uit te voeren. Op deze 
manier houden we schone en nette vijvers.
Wij vragen wel uw medewerking als het gaat om 
de rommel langs de vijvers. Veelal worden hier 
de vissers op aangekeken, en we zijn echt niet 
roomser dan de paus en laten ook wel eens wat 
achter, maar veelal is het zwerfvuil. Willen we 
voor in de toekomst een mooi en vooral schoon 
viswater creëren en houden, neem dan als u de 
rommel ziet liggen, deze in een tasje mee naar 
huis of deponeer deze in een vuilnisbak.

Eddy Mossel

5485_VIOS OKT 2016.indd   7 12-10-16   11:41



VI.O.S.-VISDAG 65+ DAG BIJ DE FORELDERIJ

Op woensdag 31 augustus was het weer 
zover. De V.I.O.S.-visdag voor 65 plussers.
Omdat ik uit ervaring weet dat de “oudjes” 
altijd vroeg zijn, ben ik om 6.00 uur met nog 
wat slaperige ogen uit bed gestapt en 
spoedde mij naar de forellenvijver om ook 

tijdig aanwezig te zijn. Dat viel echter zwaar 
tegen, daar de Haaksbergerstraat 
opgebroken was en we omgeleid werden, 
zodat we pas tegen 7.45 uur op de plaats van 
bestemming aankwamen, waar het al aardig 
was volgelopen met de oude garde.
Na een warme bak ko�e om wakker te 
worden, nam onze voorzitter Johan van der 
Kolk het woord en heette ons allen hartelijk 
welkom. Ook vertelde hij dat de regels voor 
dit jaar veranderd waren en dat de eerste 20 
forellen die gevangen zouden worden voor 
het bestuur zouden zijn, welke met de 
bijbehorende hilariteit werd ontvangen. 
Nou ik kan u wel vertellen dat ze dan 
bedrogen uit waren gekomen, daar er in mijn 
ogen slechts 6 tot 8 forellen gevangen zijn ( 
het waren er wel veel meer. Red.), en dat met 
meer dan 50 personen.
Ondanks de tegenvallende vangsten, hebben 
we toch een geweldige dag gehad, met mooi 
weer en een hapje en drankje aan het water, 
welke door de vrijwilligers van V.I.O.S. goed 
verzorgd waren.
Tegen 12.00 uur werd de Barbecue 
aangestoken en ik vind het altijd een genot 

om te zien hoe men als een zwerm vliegen op 
een hoop ……, naar de barbecue vliegt. 
Na een 15 tal minuten wordt het dan meestal 
rustig aan de barbecue en is er ruimte genoeg 
aanwezig om rustig je stukje vlees te grillen, 
wat mijn buurman en ik dan uiteraard gedaan 
hebben.
Ondanks dat ik helaas niets gevangen heb, 
kijk ik terug op weer een geslaagde dag en 
ben voldaan teruggekeerd naar huis.

Fred Schols.
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Thermo Suit
De Thermo Suit van Imax is 

een tweedelig 100% 
waterdicht warmtepak met 
een afneembare capuchon. 
De jas heeft handige grote 

zakken, verstevigde 
afgedekte ritsen en 

comfortabele capuchon. 
De broek heeft verstelbare 
schouderriemen en grote 

zakken

100% waterdicht, 
isoleert tot -10, superlicht 

maat 41 tot 50

Verstelbaar zowel in de 
hoogte als de lengte

Met omklapbare vingers 
70% neopreen en 30% nylon, 

maat m, l en xl 

met een gewicht van slechts 90 gram en een werpgewicht van 3 tot 12 gram, 
speciaal ontwikkeld  voor het streetfishing en forelvissen. Deze slanke hengels zijn 
verkrijgbaar in vijf verschillende kleuren: wit, rood, groen, bauw en geel. 
Lengte 2,10 meter, 2-delig voor een lage prijs van 

  Eva winterlaars

Street Fishing: ultra lichte spinhengels 

Suxxes K7
pluggen- en of Pilkertas  voor het 
gesorteerd opbergen van uw pluggen 
en kleinmateriaal

Frenzee match pro feederhengels 

Onze openingstijden voor de 
winterperiode zijn als volgt 

In 3 en 3,3 meter  welke uitermate geschokt zijn voor de 
method-visserij. Werpgewicht tot 70 gram en geschikt om karpers 
tot 20 pond probleemloos te drillen. 
 En dat voor een bijzondere 
 lage prijs van slechts 

Rod Rodman X-power 
carbon spinhengel 2,7 meter, 
werpgewicht tot 20 - 40 gr.
Strakke aktie

gesloten

09.00-12.30 / 13.30-18.00

09.00-12.30 / 13.30-18.00

09.00-12.30 / 13.30-18.00

09.00-12.30 / 13.30-18.00

10.00-16.00

maandag

dinsdag

woensdag

donderdag

vrijdag

zaterdag

D.A.M. Hi-carbon 
tremarella hengel , 4 meter, 
3 – 10 gram werpgewicht  
eenmalig voor 

AXXA DOMINATOR T7000  
een vol aluminium molen die alle zware werk aan kan( 
Meerval, ed. ) 10 + 1 kogellagers, dikke powerbeugel, 
deadbolt, dikke slingerknop, CNC -gefreesde slinger, 
400 meter 0,40 mm

Volg ons ook op

van de Kolk hengelsport 
Enschede

Volg ons ook op

van de Kolk hengelsport 

Neopreen
handshoenen 

Soul transformer
rodpot 

01.10 tot 31.03

kijk voor weekaanbiedingen op:

Rod Rodman X-power 
carbon spinhengel 2,7 meter, 
werpgewicht tot 20 - 40 gr.
Strakke aktie

D.A.M. Hi-carbon 
tremarella hengel , 4 meter, 

tot 20 pond probleemloos te drillen. 

AXXA DOMINATOR T7000  
een vol aluminium molen die alle zware werk aan kan( 
Meerval, ed. ) 10 + 1 kogellagers, dikke powerbeugel, 
deadbolt, dikke slingerknop, CNC -gefreesde slinger, 
400 meter 0,40 mm

NU
SLECHTS

VOOR
SLECHTS

VOOR
SLECHTS

NU OOK
ON-LINE 

BESTELLEN

WWW.VANDERKOLK-HENGELSPORT.COM

ZONDAG 20 NOVEMBER 
ORGANISEREN WIJ WEER ONZE JAARLIJKSE KUNSTAASWEDSTRIJD 

AAN DE VIJVERS IN ENSCHEDE ZUID, NEEM VOOR INFORMATIE CONTACT OP MET ONS 
OF KIJK OP ONZE WEBSITE.
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