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SUPERACTIE!!

2 hengels + 2 molens inclusief snoer 
+ 2 electronische beetverklikkers + 
2 swingers +  2 rodrests + foedraal

C-tec complete 
karperset

Een fantastische karperhengel 
van 8 meter voor het vissen 
op grote brasem en karper 

Trabucco 
demon pole

Prachtige Methodfeeders 
en Pelletwagglers 
in diverse lengtes

Een pracht Feederhengel van 4,2 
meter met een werpgewicht tot 90 
gram en 4 toppen met grote ogen

Starline feeder

Feeder-/matchmolen in 
3000, 4000 en 5000 model 

inclusief 100 meter nylon gratis 

Frenzee match pro

100 x 100 cm
met 1,8 meter steel

C-tec karpernet 

+ 200 meter snoer

Axxa KS 5000
freerunner 

model 3000
6 +1  kogellagers 
+ 100 meter gevlochten lijn

Axxa camou
spinmolen

Tegen inlevering van deze 
advertentie een GRATIS 

Evezet emmer bij €30,00 
euro aan evezet lokaas.

OP
= op

VANAF

 

VOORJAARSAANBIEDINGEN

WWW.VANDERKOLK-HENGELSPORT.COM

ONZE OPENINGSTIJDEN VOOR DE MAANDEN APRIL TOT EN MET SEPTEMBER ZIJN: MAANDAGS VAN 13.30 TOT 18.00 UUR, 
DINSDAG TOT EN MET VRIJDAG VAN 9.00 TOT 12.30 UUR EN VAN 13.30 UUR TOT 18.00 UUR, ZATERDAGS VAN 9.00 TOT 17.00 

UUR DE KOOPAVONDEN ZIJN OP DE VRIJDAGAVONDEN TOT 20.00 UUR IN DE MAANDEN MEI TOT EN MET AUGUSTUS

of volg ons op Facebook



Van de Voorzitter
Nu ik dit zit te schrijven is het eind januari……… de zon schijnt en het is om vriespunt, best 
wel goed weer om te gaan vissen, maar door de vorst van de afgelopen weken, laat het 
harde water het helaas nog iet toe.

Nu u dit leest is het eind maart en de temperaturen zijn al 
een stuk beter. De wintercup vist op 31 maart de laatste 
wedstrijd en de zomercompetities staan op het punt te 
beginnen. Ook dit jaar hebben we weer 4 competities, de 
zondagcompetitie en de 55+ competitie die op de vijvers 
gevist worden, de donderdagavondcompetitie welke 
allemaal in de zwaaikom van het Twentekanaal gevist wordt 
en de zaterdagcompetitie in diverse wateren in Twente. 
De wedstrijddata kunt u verderop in deze uitgave vinden 
of op onze website: hsvvios.mijnhengelsportvereniging.nl, 
waar tevens de uitslagen van alle competities op komen 
te staan.

Net als voorgaande jaren, vind de jaarvergadering weer 
plaats op de derde woensdag van april (dit jaar 17april),  bij 
Meros aan de Jan Vermeerstraat 47, waarvoor u natuurlijk 
hartelijk uitgenodigd bent. De agenda van de vergadering 
kunt verderop in deze uitgave terugvinden. Aansluitend 
aan de jaarvergadering zal Jan van de Bovenkamp van de 
firma Kreykamp ( verdeler van o.a. Evezet – Maver en 
Frenzee ) een interessante lezing houden.

De commissies hebben de plannen voor het komende 
seizoen weer klaar, het wavi-team heeft plannen gemaakt 
dit jaar andere vijvers aan te pakken, om deze goed 
bevisbaar en bereikbaar te maken. Het Jeugdteam heeft 
de plannen klaar voor een nieuw opgezette jeugdcursus 
en een plan om promotie van de hengelsport langs 
de vijvers uit te voeren. Hiervoor zijn we nog op zoek 
naar enthousiaste vrijwilligers, die de hengelsport een 
warm hart toe dragen. Het controle-team hebben 
we kunnen uitbreiden naar 9 personen en zijn allen 
gecertificeerd Sportvisserij-Nederland controleur. Dus u 
kunt verwachten dat u ze regelmatig aan de waterkant 
tegenkomt. Vragen zij u om de vispas te tonen, werk dan 

gewoon mee, want ze doen dit werk ook voor u. Naast 
de vispas dient u ook de lijst van viswateren ( het dikke 
boekje en de lijst van viswateren van onze vereniging ) bij 
u te hebben of…… diegene die een smartphone hebben, 
kunnen de visplanner app downloaden en daar hun 
vispasnummer ingeven, zodat u kunt zien waar u wel of 
niet mag vissen.

Drie hengels: Op onze wateren is het in verband met 
de hengeldruk niet toegestaan om te vissen met drie 
hengels. U mag, heel veel hengels bij u hebben, echter 
mogen er hiervan slechts twee voorzien zijn van een haak, 
heeft u meerdere hengels voorzien van een haak, wordt 
dit wettelijk gezien als een derde hengel, ook al vist u er 
niet mee en heeft u hem in het foedraal zitten.

Het aantal leden is het afgelopen jaar ondanks de hitte 
van de zomer in 2018 licht gestegen ten opzichte van 
de voorgaande jaren en we hopen deze stijgende lijn de 
komende jaren voort te kunnen zetten, dit is mede te 
danken aan de plannen die wij drie jaar terug gemaakt 
hebben en aan de vele controles die het afgelopen 
jaar plaats hebben gevonden. Aan het bestuur en de 
medewerkers zal het niet liggen, want er wordt veel werk 
verzet door de verschillende commissies. Ik kan het niet 
te vaak herhalen,  heeft u ideeën, bent u altijd van harte 
welkom, deze aan ons voor te komen leggen. Dit kan door 
een e-mail te sturen naar hetvios-hoes@ziggo.nl of ons 
bezoeken op de dinsdagavond in het clubhuis.

Ik hoop dit jaar op een goed voorjaar en een goede zomer 
(niet zo warm als afgelopen jaar) en een goede visvangst.

Voorzitter
Johan van der Kolk 

nachtVissen twentekanaal

Drie hengels toegestaan op het Twentekanaal.

Met ingang van 1 april 2019 ( geen in 1 april grap ), is 
het toegestaan indien u in het bezit bent van de V.I.O.S. 
NACHTVISPAS  om in het gedeelte van Twentekanaal, 
welke in beheer is van V.I.O.S, van de haven tot de Lon-
nekerbrug en vanaf de ligplaatsen tot aan de Lonnerker-
brug te vissen met 3 hengels. U dient in acht te nemen 
dat u recht vooruit moet vissen.

oP de ViJVers in enschede 
is het niet toeGestaan 
oM Met drie henGels te Vissen

Wij hopen je hiermee ter wille te zijn geweest. 
Voor nadere informatie:
hetvios-hoes@ziggo.nl

Het Bestuur



 

leu, leu,

Wat was’t wat deez’n weenter…….. Ik heb he-
laas nich zovöl tied om viss’n te goan, doar ik 
alleen moar op ,n moandag hen kan.

Dit joar was’t wel onmeunig slecht op de 
moandaag’n, vol keulte, reeg’n en snee. Noe 
kun ie oe teeg’n die keulte wal antrekk’n, 
moar die reeg,n geet ja oaweral deur hen, en 
den snee mag van mie ok wa vot bliem,n
Wie bint de eerste moandag in oktober met 
de boot vot wes, noar Kaamp’n, op de Iessel, 
waant deur de dreugte van’n zommer lestes 
joar, koj nergn’s de boot in water loat’n.

De voorspelling’n waar’n a neet zo best, moar 
wie heul’n de wille d’r in. De boot in’t water 
en vot waar’n wie, de snoekbaars zol deez’n 
dag wett’n dat wie er wes waar’n. Nou ie 
road het al, zee leut’n het mooi afwett’n, in 
teeg’nstelling van de reeg’n, want dee kwam 
met bakk’n oet de loch.

Noe weet ik wa dat ik nich zo’n best’n visser 
bin, moar mien vismoat, dee kan d’r wat van, 
dat wil ie nich wett’n, moar ook he kon ze 
nich aan de veer’n komm’n
Op ’n gegeem’n moment bint wie moar in ’n 
haam,n goan ligg,n, een betje beschut teeg,n 
de reeg,n en oet de weend, want de waar,n 
golm,n, ’t leek de noordzee wa.

In die haam,n konnen wie völ boars vang,n 
en mie moat zol intuss,n ’n stuk of wat 
gehaktball,n warm maak,n. Een zeer good 
plan, alleen was e zien gasstel vergett’n, dat 
waar,n dus koale gehaktball,n et’n. Moar ai 
trek hebt en koald bint geet alles d’r in.
Wie bint nog eem,n noar de bug hen vaar,n, 
woar wie met klein kunstaas nog redelijk völ 
Roofbleitjes hebt vang,n.

Teeg,n veer uur, waar’n wie ‘t wa zat en had-
d’n het zo koald dat het tied was om noar 
de trailerhelling te vaar,n. Doar ankomm,n 
waarn wie an,t trill,n van de keulte en ,t water 
meeg oons ut de onderboks. Op de terug-
weg de kachel hoog om op te dreug’n en 
warm te word’n. En de belofte doan, dat wie 
nich meer met zolk mies weer vissen goat.
Noe road ie ’t al, de heel’n weenter was het 
op de moandag mies weer, en bint wie geen 
enkel’n keer meer in viss’n wes. Dus wacht 
wie wel of, waant vanaf 25 mei mait wie 
weer. Want in april tot de leste zoaterdag van 
mei mag ie neet met kunstaas of met dooie 
aasvis viss’n

Herman van Iem’nschoer
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PenVissen oP karPer

Het weer is prachtig en de mooie zomeravond nodigt uit om op karper te vissen met de dobber.
Een twee- of driedelige hengel van zo’n 4 meter met een parabolische actie en een werpgewicht tot 
maximaal 40 gram wordt opgetuigd met een molen voorzien van een goede slip. Hierop een nylonlijn 
van tussen de 0,20 tot 0,25 mm een handjevol voorgelode dobbers, een stuitje op de lijn een paar 
niet te zware haken, loodjes, landingsnet en een struinmatje mee en we zijn op het aas na compleet.

de parabolische hengel buigt 
tot in het handvat

De keuze aan aassoorten is enorm, want een 
karper is een echt zoetwatervarken en is niet 
eenkennig in zijn eetgewoontes. Van worm tot 
mais en van brood tot pellets, maar ook peul-
vruchten frikandel ( rauw) , smack, knakworst, 
en niet te vergeten een niet te gaar gekookt 
aardappeltje.

Het lokaas kan heel eenvoudig gehouden 
worden, hoewel hier hele studies op losgelaten 
worden, is een eenvoudig basisvoertje met 
daardoor van mais, al meer dan voldoende. 
Penvissen is observeren, en kijken waar de 
aasbellen zich bevinden. Gooi nu niet direct je 
lokaas of haak er boven op, want dan zijn vaak 
zo verdwenen, maar benader ze voorzichtig 
en plaats je aas een stukje voorbij de aasbellen 
vandaan en trek het dan voorzichtig naar de 
plek. Als de ruimte het toelaat maak dan een 
vijftal kleine voerplekjes niet te ver uit de kant, 
en ongeveer zes tot zeven meter uit elkaar. 
Begin op de eerste voerstek en observeer on-
dertussen of er al activiteit is op de volgende 
stekken. Blijf niet langer dan 15 minuten op een 
stek zitten en vis ze stuk voor stuk af.
Op een gegeven moment zal de dobber bewe-
gen, er zwemt een karper in de buurt, en dan….. 
ja hoor de dobber verdwijnt in het donkere wa-
ter, de haak zetten en het gevecht kan begin-
nen, hij neemt een run, de hengel doet in com-
binatie met de rek van de lijn en de slip van de 
molen hun werk. Op afstand draait de vis een 
grote kolk achterlaten, is het een grote…., na 
een dril van een paar minuten, ligt hij boven het 
net en kan uit het water gehesen worden om 
hem vervolgens op de onthaakmat te leggen 
zodat we hem onbeschadigd kunnen onthaken, 
het is een visje van een pondje of twaalf, niet 

echt een grote, maar wat een sport hebben we 
er aan beleefd. We vissen nog een uurtje door, 
en nog twee van dit soort karpers belanden bij 
ons op de mat. Al met al een geweldige avond, 
binnenkort weer. 

Montage voor het penvissen met een sleepje

Een lekker hapje aangeboden, welke karper kan dit 
laten liggen

Johan van der Kolk



3

daGJe trollen

Half november.....mistig, ….koud...
Kees is mooi op tijd en om 7 uur halen we de boot en gaan op pad richting Zwolle. Trollen....er zijn er 
die vinden het saai ..ik doe het graag. Lekker op het water door het landschap varen...altijd wel iets te 
zien...bakkie erbij... Om 8:30 zijn we op de Vecht waar enorme aantallen ganzen laag over ons heen 
komen vliegen...prachtig.

Direct onder de brug begint mijn Abu reel te 
krijsen...vis...helaas lost deze. Het eerste teken 
van leven is er ..dat geeft de visser moed.
Twee uur lang gebeurd er niets en we besluiten 
terug te varen ..nu aan de andere kant van de 
oever. Als we langs de boothelling varen krijg ik 
weer een loeiharde knal op de hengel. Ditmaal 
blijft hij wel hangen. Eerst denk ik dat het een 

tak  is...alleen maar dood gewicht en totaal 
geen verzet..

Tot onze grote verbazing is het toch echt een 
snoek die zich zonder zich te verzetten met 
de kieuwgreep uit het water laat hijsen. Nog 
een mooie ook. Als het kan gebruiken we de 
kieuwgreep...het is altijd een heel geklooi om de 
dreggen uit het schepnet te halen. We stappen 
even uit de boot de wei in om een paar plaatjes 
te schieten. Het gras is nat...hier kan de vis zich 
niet beschadigen. Kees heeft nog niets gevan-
gen en vervangt zijn plug voor een flinke shad.
Dit blijkt een gouden greep...direct als we weer 
varen knalt er een mooie snoek op. Netjes ont-
haakt...varen...na 20 meter varen is het weer 
raak bij Kees. Er zullen er nog 5 volgen. Dit 
was dan ook de laatste keer ( LOL )dat ik hem 
meegenomen heb. We vissen tot 1600 door...
merken dat het zonnetje al aardig laag wegzakt 
en varen terug naar de trailerhelling.
Was een topdag! Als het niet te koud word 
gaan we binnenkort weer.

Hennie Gunnink

Van het waVi-teaM

Beste V.I.O.S leden,
Eind vorig jaar hebben wij ons controle-/
wavi-team uitgebreid naar negen personen. 
Alle negen hebben afgelopen november met 
succes het Certificaat Controleur Sportvisserij 
Nederland behaald, zodat de onze vereni-
ging nu is voorzien van negen gecertificeerde 
controleurs. Deze controleurs zullen erop toe 
zien dat de orde en netheid aan de waterkant 
gehandhaafd blijft. Wellicht was het u al opge-
vallen dat de controles ook in frequentie zijn 
toegenomen.

Van vele vissers krijgen wij hierover al een po-
sitieve feedback. Wij proberen zoveel mogelijk 
te waken, dat er vissen uit de vijvers worden 
meegenomen ter consumptie. Ook zullen wij 
scherper toezien op het verplaatsen van kar-
pers naar andere vijvers en er voor zorgen zodat 
het visbestand op peil blijft. Waar nodig vullen 
wij dit aan, maar ga alsjeblieft niet zelf bezig,  vis 
over te plaatsen naar andere vijvers, want hier-
mee loop je het risico dat je ziektes overbrengt, 
met het risico dat veel vis kan sterven of nog 
erger soms een heel bestand er aan kan gaan.
Afgelopen november hebben we weer vis-

sen uitgezet op een aantal vijvers in Enschede 
enkele karpertjes en 150 kg zeelt dit waren erg 
mooie vissen variërend van 15 tot ruim 40 cm.
Verder zullen wij er zorg voor dragen, voor 
zover dat binnen onze mogelijkheden valt, dat 
de vijvers er verzorgd en netjes uit blijven zien. 
In samenwerking met de gemeente hebben bij 
enkele vijvers al flinke snoeiwerkzaamheden 
plaatsgevonden.  Nu er al duidelijke resultaten 
op de alom bekende vijvers hebben plaatsge-
vonden, zullen ook andere vijvers aangepakt 
worden, zodat ook deze weer goed te bevissen 

worden. Denk hierbij aan de Rietvijver aan de 
Knalhutteweg en de vijvers op de Helmerhoek. 
Tevens staat Smulders op de nominatie om 
aangepakt te worden, maar hierover zijn we nog 
in gesprek met de gemeente. 

Het meerjarenplan welke aan u al meerdere 
keren is uitgelegd begint nu echt vorm te krij-
gen en zijn vruchten af te werpen om het voor 
u  op deze manier weer interessant te maken 
langs de waterkant zodat we niet meer terug 
te kijken naar het verleden, maar toekomstge-
richt te denken.  We werken naar een klimaat 
waarbij zowel de karpervisser, de witvisser en 
de roofvisser met plezier hun hobby uit kunnen 
voeren. 

Wij hopen dat het voor u een heel succesvol en 
plezierig visjaar mag worden en dat we elkaar 
nog vaak langs de waterkant zullen tegenko-
men. Heeft u ideeën of suggesties kunt u deze 
altijd met ons bespreken, de meeste van ons 
zijn wel aanwezig op de dinsdagavond in het 
clubhuis.

Het Controle/Wavi team.
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de coMPetities Voor 2019
wedstrijddata 55+ 
Alle wedstrijden worden gevist op de dinsdag.
30 april vijver Vlierstraat 
07 mei  vijver Vlierstraat
14 mei  vijver Buurserstraat
21 mei  vijver Noord-Esmarkerondweg 

(Stokhorst)
28 mei  vijver Reerinklanden  

(betonvijver)
04 juni vijver Buurserstraat
11 juni  vijver Noord-esmarkerondweg 

(Stokhorst)
18 juni  vijver Reerinkslanden  

(betonvijver )
25 juni vijver Buurserstraat
02 juli  vijver Noord-esmarkerondweg  

(Stokhorst)
09 juli  vijver Reerinkslanden  

(betonvijver)
16 juli vijver Buursertraat
23 juli  vijver Noord-esmarkerondweg  

(stokhorst)
30 juli vijver Reerinkslanden (beton)
06 aug vijver Buurserstraat
13 aug  vijver Noord-esmarkerondweg  

(Stokhorst)
20 aug vijver Vlierstraat

Loting: 7.00 uur aan het water
Vissen: van 8.00 tot 13.00 uur

Er wordt gevist in 2 poules
Van de 16 wedstrijden tellen de 
10 beste voor het eindklassement
Kosten: €25,00

Opgeven bij Frits Noordman 
06-22441740 / 053-4614283  
(na 18.00 uur)

Afmelden voor de wedstrijd bij Huub Oude 
Maatman 06-23619578 of bij Wim Bremer
06-24328876
   

donderdagavondcompetie 2019
De Wedstrijddata voor de donderdag-
avondcompetitie zijn als volgt:

April: 04, 11, 18 en 25
Mei: 02, 09, 16, 23 en 30  
Juni: 06, 13, 20 en 27
Juli: 04, 11, en 18

Alle wedstrijden worden gevist aan 
de zwaaikom van het Twentekanaal 
kilometerpaal 45 t/m 46

Loten: om1730 uur aan het water
Vissen:  van 18.00 uur tot 21.30 uur
Inleg:   €40,00 (te voldoen voor  

de eerste wedstrijd)
Opgave: F NOORDMAN, 
 fnoordman31@gmail.com, 
 mob. 0622441740. 
 na 1800 uur 

zaterdagcompetitie 2019
06 april:  Twentekanaal (zwaaikom)  

kilometerpaal 45 t/m 46
20 april:  Almelo-Nordhornkanaal  

(gaspijp)
04 mei:  Lateraalkanaal Veenelanden  

Achter PH-veld Almelo
11 mei: Loolee Mariabrug Almelo
01 jun :  Twentekanaal (lonnekerbrug)  

kilometerpaal 47 t/m 48  
zuidzijde

15 jun : Almelo-Nordhornkanaal   
 (gaspijp)
29 juni:  Twentekanaal (zwaaikom)  

kilometerpaal 45 t/m/ 46
13 juli:  Twentekanaal Lonnekerbrug  

kilometerpaal 47 t/m/ 48
27 juli: Loolee Mariabrug Almelo
10 aug:  Twentekanaal (zwaaikom)  

kilometerpaal 45 t/m/ 46
24 aug: Lateraalkanaal Schelfhorst 
 Almelo
14 sep:  Almelo-Nordhornkanaal  

(gaspijp)
28 sep:  Twentekanaal Lonnekerbrug 

kilometerpaal 47 t/m/ 48
05 okt: Loolee Mariabrug Almelo
26 okt:  Lateraalkanaal Veenelanden  

achter PH-velden Almelo
09 nov:  Twentekanaal (zwaaikom)  

kilometerpaal 45 t/m/ 46

Data zijn onder voorbehoud
Loten:  7.00 uur aan het water
Vissen: van 8.00 uur tot 13.00 uur
Kosten:  €40,00 te voldoen voor  

de eerste wedstrijd 
Opgave: F.Noordman 
 telefoon: 06-22441740.
 ( na 18.00 uur ) 
E-mail: fnoordman31@gmail.com 

zondagcompetitie 2019
14 april: vijver Reerinkslanden
05 mei: vijver Vlierstraat
19 mei: vijver Buursestraat
02 juni:  vijver Noord-esmarkerondweg 

(Stokhorstvijver )

23 juni: vijver Bultserve
07 juli: vijver Reerinkslanden
21 juli: vijver Buursestraat
04 aug: vijver Vlierstraat
18 aug:  vijver Noors-Esmarkerondweg 

(Stokhorstvijver )
01 sep: vijver Bultserve
08 sep: vijver Buursestraat
22 sep: vijver Reerinkslanden

Inleg:  €25,00 (te voldoen voor aan-
vang van de eerste wedstrijd )

Loten: 7.00 uur
Vissen: 8.00 tot 12.00 uur
8 wedstrijden gelden voor het eindklas-
sement
Opgave: van der Kolk hengelsport 
 053-4307698
Maximaal aantal deelnemers: 20-22
Wedstrijddata jeugd 2019

Op de website van hengelsportfederatie 
Oost-Nederland kunt u onder het kopje 
wedstrijden de federatieve- en selectiewed-
strijden vinden. Indien u hieraan wilt deelne-
men kunt u zich via Frits Noordman in laten 
schrijven. De kosten voor deze kunt u ook 
aan Frits Noordman voldoen.

Onderstaand de data voor de Jeugdwed-
strijden op de maandagavonden.

03 juni  Kleine kom betonvijver 
Reerinkslanden

17 juni  Stokhorstvijver  
Zuid-Eschmarkerrondweg

24 juni Vijver Reerinkslanden
01 juli  Vijver Noord-Esmarkerrondweg 

(stokhorstvijver)
08 juli  Betonvijver Reerinkslanden 

(tevens de prijsuitreiking)

Prijsuitreiking in het clubhuis 
aan de Eeftinksweg 17.

Data staan vast, vijvers onder voorbehoud, 
behalve eerste wedstrijd.

Stekloting om 18.30 uur aan de vijver, vis-
sen van 18.45 tot 20.30 uur.

Er wordt gevist in 3 leeftijdsklasses nl: 8 
t/m 10 jaar, 11 t/m 13 jaar en 14 t/m 17 jaar.

Opgeven kan bij Michel Smit 
06-15315085 of bij van der Kolk 
hengelsport aan de Poolmansweg 150.



JaarVerGaderinG
Bij deze nodigen wij u uit tot het bijwonen 
van onze Algemene Ledenvergadering op 
woensdag 17 april 2019 om 19.30 uur in het 
clubgebouw van Meros aan de Jan  
Vermeerstraat 47 te Enschede.
Zaal open om 19.00 uur

agenda:
1. Opening
2. Mededelingen
3.  Notulen Algemene Ledenvergadering 

2018
4. Jaarverslag 2018
5. Financieel Jaarverslag/contributie 2020
6. Verslag kascommissie
7. Benoeming nieuw lid kascommissie
8. Huldiging Jubilarissen
9. Bestuursverkiezing:

aftredend en herkiesbaar: 
Penningmeester ( Jan Hondebrink )
Wedstrijdleider  ( Frits Noordman )

Ingevolge van artikel 9, lid 3 en 4 van de sta-
tuten kunnen door de leden tegenkandidaten 
voorgedragen worden. Dit dient schriftelijk 
te geschieden, ondertekend door tenminste 
10 leden en tenminste 14 dagen voor de 
Algemene Ledenvergadering en een bereid-
verklaring van de tegenkandidaat.

  10. Rondvraag
  11. Pauze
  12. Sluiting
  13. Lezing door
    Jan van de Bovenkamp
  14. Verloting

                               Jan van de Bovenkamp
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in het voorjaar 2019 start V.i.o.s. weer met de 
welbekende en gezellige jeugdcursussen

tijdens deze cursusavonden die op de maandag 
worden gehouden, leren wij de kinderen in de 

leeftijd van 8 t/m 15 jaar, onder andere haken aanzetten, 
lokaas maken, tuig jes maken, uitpeilen en uitloden,

en een heleboel meer………..

deelname is geheel gratis
 

Jeugdcursus 2019

de data van de jeugdcursus zijn als volgt:

06 mei:  locatie clubhuis V.I.O.S. aan de 
Eeftinksweg 17, kennis maken + 
tuig je maken enz.

13 mei:  locatie vijver reerinkslanden,  
vissen met zelfgemaakt tuig je.

20 mei:  locatie vijver reerinkslanden,  
lokaas maken en uitleg hoe  
te gebruiken.

27 mei:  locatie vijver reerinkslanden,  
vissen onder begeleiding.

Aanvang: 18.30 uur, de cursus zal zo’n an-
derhalf uur per avond in beslag nemen.
Opgave: via inschrijfformulier uit ons club-
blad of per e-mail: michelsmit76@home.
nl, of een inschrijfformulier bij de hengel-
sportwinkel.
De deelname is uiteraard gratis.

Om meer jeugdactiviteiten te verwezenlij-
ken zijn wij op zoek naar enkele vrijwilligers 
die de hengelsport een warm hart toe dra-
gen en hun kennis over willen brengen naar 
anderen. 
Indien je interesse hebt kunt je contact op-
nemen met Michel Smit: michelsmit76@
home.nl of  hetvios-hoes@ziggo.nl

Strookje inleveren bij V.I.O.S. Eeftinksweg 17 
of bij van der Kolk hengelsport Poolmansweg 150 

Hierbij geef ik mij op voor de jeugdcursus 2019

Voornaam: Achternaam:

Geboortedatum:  Jongen  Meisje

Adres:  Postcode:

E-mail:  Telefoonnummer:

Handtekening ouders of voogd



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
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Bestuur
Voorzitter:   Johan van der Kolk
Penningmeester: Jan Hondebrink
secretaris:  Johan Hemme
wavi-team: Bart van Oene
Jeugd en Promo: Michel Smit
wedstrijden: Frits Noordman

adresGeGeVens V.i.o.s.
adres: Eeftinksweg 17 - 7541WE - Enschede
telefoon: 053-4782086 
e-Mail: hetvios-hoes@ziggo.nl    
website: hsvvios.mijnhengelsportvereniging.nl
       : vios enschede
clubgebouw: Eeftinksweg 17, Geopend op dinsdag vanaf 19.30 uur.

ledenadMinistratie 
Alle correspondentie m.b.t. opzegging ( voor 1 oktober ), 
adreswijziging of overlijden dient u bij voorkeur te melden aan 
e-mail: ledenadministratie@vispas.nl of tel: 053-4782086

steigerbeheer: Toon van Wijk (toonvanwijk4@ziggo.nl)
administratief: Johan Hemme en Jan Hondebrink

cluBBlad info

Verschijning volgende clubblad:
laatste week juni 2019

copy inleveren voor: 
01/06/2019

redactie:
Johan van der Kolk
Johan Hemme

fotografie:
Eddie Mossel

eindverantwoording:
Jan Hondebrink

Bij calamiteiten bellen met 
06-43970844

JaaraGenda 2019
aPril
2 apr Bestuursvergadering
4 apr  Start donderdagavond-

competitie
6 apr  Start zaterdagcompetitie
14 apr  Start zondagcompetitie ( 

vijvers )
17 apr  Jaarvergadering
30 apr Start 55+ competitie

Mei
6 mei Start Jeugdcursus
7 mei Bestuursvergadering
25 mei Nationale hengeldag

Juni
3 juni Start jeugdcompetitie
4 juni  Bestuursvergadering

?? V.I.O.S. Promotie dag

Laatste week juni verschijning 
clubblad

Juli 
Vakantieperiode

18 juli  Laatste wedstrijd  
donderavond competitie

auGustus
20 aug Laatste wedstrijd 55+
28 aug 65+ dag

sePteMBer
3 sept Bestuursvergadering
15 sept Junior- seniorwedstrijd
22 sept  Laatste wedstrijd zondag-

competitie en prijsuitrei-
king

oktoBer
1 okt Bestuursvergadering 
6 okt Start wintercompetitie

noVeMBer
5 nov Bestuursvergadering
9 nov  Laatste wedstrijd  

zaterdag competitie
13 nov  Prijsuitreiking zaterdag-, 

donderdagavond- en 55+ 
competitie

Laatste week november  
verschijning clubblad

deceMBer
3 dec Bestuursvergadering

V. .O.S.HENGELSPORTVERENIGING V. .O.S.HENGELSPORTVERENIGING



SUPERACTIE!!

2 hengels + 2 molens inclusief snoer 
+ 2 electronische beetverklikkers + 
2 swingers +  2 rodrests + foedraal

C-tec complete 
karperset

Een fantastische karperhengel 
van 8 meter voor het vissen 
op grote brasem en karper 

Trabucco 
demon pole

Prachtige Methodfeeders 
en Pelletwagglers 
in diverse lengtes

Een pracht Feederhengel van 4,2 
meter met een werpgewicht tot 90 
gram en 4 toppen met grote ogen

Starline feeder

Feeder-/matchmolen in 
3000, 4000 en 5000 model 

inclusief 100 meter nylon gratis 

Frenzee match pro

100 x 100 cm
met 1,8 meter steel

C-tec karpernet 

+ 200 meter snoer

Axxa KS 5000
freerunner 

model 3000
6 +1  kogellagers 
+ 100 meter gevlochten lijn

Axxa camou
spinmolen

Tegen inlevering van deze 
advertentie een GRATIS 

Evezet emmer bij €30,00 
euro aan evezet lokaas.

OP
= op

VANAF

 

VOORJAARSAANBIEDINGEN

WWW.VANDERKOLK-HENGELSPORT.COM

ONZE OPENINGSTIJDEN VOOR DE MAANDEN APRIL TOT EN MET SEPTEMBER ZIJN: MAANDAGS VAN 13.30 TOT 18.00 UUR, 
DINSDAG TOT EN MET VRIJDAG VAN 9.00 TOT 12.30 UUR EN VAN 13.30 UUR TOT 18.00 UUR, ZATERDAGS VAN 9.00 TOT 17.00 

UUR DE KOOPAVONDEN ZIJN OP DE VRIJDAGAVONDEN TOT 20.00 UUR IN DE MAANDEN MEI TOT EN MET AUGUSTUS

of volg ons op Facebook


