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normale prijs €119,00 onze prijs €89,95

nu in de
aanbieding

van € 119.95
voor slechts

van € 35.45
voor slechts

 
van € 47,50 voor 

 
van € 139,00 voor 

Nu van € 219,95
Nu voor

Nu van € 89,95
Nu voor

vanaf

2-delig

Een lichte maar toch stevige 
zaklamp met een bereik van 300 

lumen! Met een roestvrijstalen 
behuizing met een kunststofman-

tel en waterdicht voor alle 
weersomstandigheden

Een 3-delig warmte pak 
van Arca met jas met 
fleece binnenjas en 
tuinbroek houdt u warm, 
ook bij lage temperaturen.
Bretels van stretch-stof zodat ze in elke 
positie lekker zitten, een voering die u er 
eenvoudig uit kan ritsen. Dit pak heeft 
een capuchon en afgedekte ritsen.

Hengel 2 meter werpgewicht 
90 gram 2 delig + reel 100 meter 

gevlochten lijn

Coast Polysteel 400
zaklamp

Arca
wamtepak

Arca
regenpak

Arca Tricksy 
baitcasterset hengel

in diverse soorten 

Super lichte warmtelaarzen 
met een grove zool met heel 
veel grip in alle omstandighe-
den. De warmte sok zit niet 

vast in de laars waardoor deze 
eenvoudig is te drogen of te 
reinigen en isoleert tot maar 

liefst -400 graden celcius

ARCA Spinset

Razor spinhengel 2,4 meter 
werpgewicht 40 gram + een Envy 
molen 350 FD met 7 kogellagers

De perfecte neopreen looplaars 
met een jarenlange ervaring en 
traditie en een geweldige pasvorm
                               met een 
                              katoenen 
                            binnen voering. 
                          
                         Een Europees 
                         fabricaat.

Neopreen 
Cold Walker laarzen 

Dry 
Walker laarzen 

3 mm  dik
Gesealde naden
Extra grip

Patriot 
neopreenhandschoenen

Een 2 delige method 
feeder van 3 meter met 
een werpgewicht tot 
65gram

Snoek 
onthaakmatten

Patriot carbonstaal 
onthaaktang 28cm

Rod Rodman 
Ares method 
feeder

KERSTAANBIEDING!!!
OP 15, 16, 17, 18, 

22, 23 EN 24 DECEMBER

20%
KORTING

OP ALLE HENGELS 
EN MOLENS*

*GELD NIET VOOR AKTIEPRODUCTEN
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VAN DE VOORZITTER
En weer is er een coronajaar achter de rug…….
Velen van ons zijn ingeënt en niet meer zo bevattelijk voor deze rotziekte, waardoor 
alweer heel veel mogelijk is. Echter laten de cijfers de laatste maanden verontrustende 
aantallen zien van de besmettingen en de ziekenhuisopnames. We mogen toch hopen dat 
dit zo snel mogelijk de kop ingedrukt kan worden. De afgelopen zomer ging het toch de 
goede kant op.

WEDSTRIJDEN

Kijk voor de wedstrijden op onze webpagina 
hsvvios.mijnhengelsportvereniging.nl
Of op onze Facebookpagina vios enschede

BEZOEK ONZE 
WEBSITE

Ook binnen de hengelsport is dit goed merkbaar en 
kunnen weer diverse activiteiten doorgaan. Zo zijn er weer 
jeugdwedstrijden geweest, hebben diverse competities 
plaats gevonden en hebben we de jubilarissen van de 
afgelopen jaren kunnen huldigen in ons clubgebouw. En 
als de coronabesmettingen niet te veel oplopen kunnen 
we ook weer een jaarvergadering houden in 2022.

Binnen de hengelsportorganisatie is ook veel gaande en  
adviesbureau Hiemstra & de Vries, hebben een rapport 
uitgebracht naar Sportvisserij Nederland met daarin de 
behoeften vanuit de hengelsport.

Uit het onderzoek zijn de volgende punten naar voren 
gekomen:
 ·   Er is niet één organisatie, maar acht afzonderlijke 

organisaties; 
 · Er ontbreekt een gedeelde visie;
 · Veel gaat top-down;
 ·  Inbreng en zeggenschap door sportvissers
  en verenigingen is beperkt;
 · Er is onduidelijkheid in besluitvorming;
 · De rolverdeling is niet helder; 
 ·  Er heerst bij veel bestuurders en medewerkers 

wantrouwen, voortkomend uit voorgaande punten en 
optredend bij veranderingsprocessen. En verder · Veel 
bestuurlijke drukte (veel lagen), veel ‘dubbele petten’ 
en besturen zijn niet overal op volle sterkte;

 ·  Gebrek aan uniformiteit in beleid, het wiel wordt 
geregeld opnieuw uitgevonden;

 ·  Gebrek aan uniformiteit en koppelingen qua inrichting 
en uitvoering (CAO, administratie, automatisering, 
regelingen), zaken worden acht keer afzonderlijk 
gedaan; 

 ·  Gebrek aan duidelijke scheiding van bevoegdheden 
bestuur/toezicht/controle.

Doordat het hier gaat om autonome organisaties die allen 
hun eigen visie willen geven , waar veel mensen in vaste 
betrekking zijn en zeker zo veel meer vrijwilligers zijn, 
is het heel moeilijk om hiervoor een juiste structuur te 
vinden, zonder dat er gedwongen ontslagen plaatsvinden.
Wij als V.I.O.S. hebben geopperd alle knowhow onder te 
brengen bij Sportvisserij Nederland en de federaties weg 
saneren. En dan per regio/gebied 1 vertegenwoordiger/
contactpersoon van Sportvisserij Nederland, die vanuit 
huis kan werken en een laptop en auto ter beschikking 
krijgt.

De controlewerkzaamheden kunnen wel per regio 
geregeld worden en de regiowedstrijden zouden dan door 
een vereniging of een vrijwilliger georganiseerd kunnen 
worden.

Het rapport is te dik om te publiceren maar als er iets 
uitkomt zullen wij jullie hiervan op de hoogte houden.
Dit is de laatste van de voorzitter van dit jaar, dus rest mij 
u namens het hele bestuur u fijne feestdagen en een fijne 
jaarwisseling toe te wensen. En wellicht treffen we elkaar 
bij de nieuwjaarsreceptie op 6 januari 2022.

Voorzitter
Johan van der Kolk 
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OP NAAR DE HONDERD……. 

NIEUWJAARSRECEPTIE

De tijd gaat snel…… op 24 februari 2024 bestaat V.I.O.S. 100 jaar heeft u nog leuke anekdotes 
die u misschien in het verleden heeft meegemaakt, tijdens wedstrijden, vergaderingen of een 
of ander evenement welke door V.I.O.S. georganiseerd zijn, of u heeft nog foto’s van vroeger 
over de hengelsport en u wilt deze met ons delen, verzoeken wij u per e-mail hetvios_hoes@ziggo.
nl contact met ons op te nemen. Bent u niet zo’n geweldige schrijver dan mag u ook persoonlijk 
uw verhaal komen doen, maar maak dan wel eerst even een afspraak per e-mail viosenschede@
outlook.com.

Op donderdagavond 6 januari, houden we, na 1 jaar 
te hebben overgeslagen door de corona, weer onze 
traditionele nieuwjaarsreceptie in ons clubhuis aan 
de Eeftinksweg 17. U bent ( als u bent ingeënt of 
een negatieve coronatest kunt tonen ) van harte 
welkom vanaf 19.30 uur om onder het genot van 
het welbekende hapje en drankje uw medevissers 
een gelukkig nieuwjaar te wensen.

De Zijtak van het Twentekanaal in Enschede, 
een prachtig stukje water. Ideaal om even op 
bijvoorbeeld roofvis te gaan vissen. Bootje bij de 
hand en hoppa even een paar worpen, prachtig.
Helaas is niet alles even prachtig, als je over 
de steiger loopt kom je boten tegen waarvan 
ik zelf twijfels heb of die het einde van het jaar 
halen. Boten die voor een deel gevuld zijn met 
water en onder de algen zitten m.a.w. gewoon 
slechte onderhouden en vieze boten. Terwijl dit 
eigenlijk niet mogelijk zou moeten zijn. In ons 
regelement staat dat botenbezitters met een 
open boot deze moeten voorzien van een deug-
delijk dekzeil. Dit om te voorkomen dat boten 
vollopen met water met alle gevolgen van dien. 
Denk bijvoorbeeld aan het zinken van een boot. 
Om een gezonken boot uit het water te halen is 

veel inspanning en geld nodig. Deze kosten die 
gemaakt moeten worden zullen dan ook worden 
verhaalt op de eigenaar van de boot. De reke-
ning van de externe partij zal dan ook worden 
overhandigd. Zover hoeft het natuurlijk niet te 
komen, het scheelt al enorm als de boten wor-
den voorzien van een deugdelijk dekzeil. Neer-
slag zal dan minder invloed hebben op de boten.  
Toch is het jammer dat eigenaren van een boot 
deze niet gebruiken, terwijl andere mensen juist 
op de wachtlijst staan voor een ligplaats.
Harry
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EXTRA WEDSTRIJDEN 2022 

18 april 2022 (tweede paasdag)
Grote viswedstrijd aan het Twentekanaal 
zuidzijde kilometerpaal 45 tot en met 48 
Inleg: €10,00 maximaal 50 personen

Loten vanaf 8.00 uur in het clubgebouw 
aan de Eeftinksweg 17 ,
Vissen van 10.00 tot 14.00 uur
Prijsuitreiking aansluitend in het clubgebouw.

17/18 Juni (nachtwedstrijd)
Nachtwedstrijd aan het Twentekanaal 
(Zwaaikom) 
Er wordt gevist van 20.00 uur 
tot 08.00 uur 
Inleg: € 10,00 
Loten vanaf 18.00 uur in het clubhuis aan de 
Eeftinksweg, waar na afloop ook de prijsuit-
reiking plaats vindt. 

15/16 Juli (nachtkoppel wedstrijd)
Nachtkoppelwedstrijd aan het Twentekanaal 
(Zwaaikom )
Er wordt gevist van 20.00 tot 08.00 uur
Inleg: €25.00 per koppel

Loten: vanaf 18.00 uur tot 18.45 uur in het 
clubhuis aan de Eeftinksweg, waar na afloop 
de prijsuitreiking plaats vindt.

Zomeravond vijverwedstrijden
4 gezellige wedstrijden voor iedereen die een 
hengel vast kan houden
 22 juni vijver Noord- Esmarkerondweg
 06 juli vijver Reerinkslanden
 20 juli vijver Buurserstraat
 03 augustus vijver Vlierstraat/ Hofteweg

Er wordt gevist met de vaste stok met een 
maximale lengte van 8 meter
Deelname is gratis, om u kennis te laten 
maken met de wedstrijd hengelsport
Er wordt gevist op gewicht, snoek, 
snoekbaars en paling telt niet mee.

Van de vier wedstrijden tellen er drie
Loten om 18.00 uur aan het water er 
wordt gevist van 18.45 tot 21.15 uur
U mag maximaal 500 gram droog voer 
bij u hebben.

Opgave voor alle wedstrijden:
Frits Noordman
fnoordman31@gmail.com
tel: 0622441740 of 0534614283

Bij opgave uw telefoonnummer 
en e-mailadres vermelden

GEEN VISITEKAARTJE
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HULDIGING 40, 50,60 EN 70 
JARIGE JUBILARISSEN 

Op woensdag 20 oktober jl. hebben wij in 
ons clubhuis de jubilarissen mogen huldi-
gen die 40, 50, 60 en 70 jaar lid van onze 
vereniging zijn.
Normaliter huldigen wij onze jubilarissen 
op de jaarvergadering, maar aangezien we 
vorig jaar en dit jaar deze vergadering in 
verband met de coronaperikelen niet door 
konden laten gaan, hebben we besloten 
dit in ons clubhuis te doen, daar er anders 
te veel jubilarissen op de volgende verga-
dering zouden zijn. Onder het genot van 
een hapje en drankje mochten allen het 
beeldje en de bos bloemen in ontvangst 
nemen.

Op woensdag 10 november hebben de prijsuitreikingen van alle competities plaatsgevonden
Alle winnaars werden in het zonnetje gezet en ontvingen een mooie bos bloemen en de gevulde en-
velop.

Hierbij alle nummers 3 op een rijtje…..

Zaterdagcompetitie:
 • F. Benneker 12 punten 24500 gram
 • T. Amelink 13 punten 18840 gram
 • A. de Moor 30 punten 12960 gram

Donderavondcompetitie:
 • J. Wilbrink 19 punten 19505 gram
 • B. Bosch 24 punten 16895 gram
 • J. Meyer 24 punten 11165 gram

55+ competitie
A-poule
 • H. Wilmink 46 punten 73660 gram
 • F. Benneker 46 punten 47520 gram
 • G. Sweers 64 punten 52220 gram

B-poule
 • J. Meyer 47 punten 41420 gram
 • K. Heupink 52 punten 21040 gram
 • C. Hamans 60 punten  36760 gram

Wintercup 2019/2020
 • T. Amelink  13 punten 26190 gram
 • H. Zielman  21 punten 10465 gram
 • W. Klaassen 25 punten  6210 gram

UITSLAGEN COMPETITIES

Oud secretaris Piet Haring 40 jaar lid

Veel gezelligheid in een vol clubhuis

De bloemen en de beeldjes staan klaar

Dhr. Rudde 70 jaar lid
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Nadat we langere tijd door Corona niets voor 
de jeugd hebben kunnen doen, was het dit 
jaar dan eindelijk weer zover. Alle jeugdbe-
geleiders stonden dan ook te springen om in 
actie te komen “eindelijk we mochten weer”.

Demodag 
Op zaterdag 5 Juni begon het dit jaar voor 
ons, een dag waarop wij de jeugd kennis wil-
den laten maken met verschillende manie-
ren van vissen. Samen met hulp vanuit het 
WAVI team hebben we er voor gezorgd dat 
de kinderen konden kennismaken met onder 
andere vissen met de vaste stok, maar na-
tuurlijk ook karper, snoek en kunstaasvissen. 
Verschillende begeleiders waren deze dag 
aan de waterkant aanwezig om een andere 
manier van vissen te demonstreren. De kin-
deren mochten vrij rondlopen aan de vijver 
en konden bij de begeleiders alles vragen wat 
ze maar over het vissen wilden weten. Na-
tuurlijk hadden we ook hengels voor de kin-
deren meegenomen, want wat is er nou aan, 
als je alleen maar kan kijken. De kinderen die 
aanwezig waren vonden het zo leuk, dat wij 
hebben besloten om volgend jaar het seizoen 
weer te beginnen met een demodag.

Een viswedstrijdje
Natuurlijk hoort een viswedstrijdje er ook bij 
en waar kun je dat voor de jeugd beter hou-
den dan aan de Stokhorstvijver. Om maar 
gelijk mee te beginnen, vinden wij alle deel-
nemers die aan de wedstrijd hebben mee-
gedaan natuurlijk allemaal winnaars, want 
iedereen had deze dag vis gevangen.  Toch 
vind ik dat de top 10 deelnemers het verdie-
nen om in ons clubblad vernoemd te worden.

Uitslagen VIOS Jeugdwedstrijd
1: Gwen 1800  gram
2: Jurjen 610  gram
3: Sem  500  gram
4: Luciano  460  gram
5: Joef 320  gram
6: Defon 130  gram
7: Lieke 110  gram
8: Diego 110  gram
9: Luciano  100  gram
10: Jemain 40  gram

Junior Senior wedstrijd
Ook stond dit jaar de Junior Senior wedstrijd 
weer op het programma. Deze werd dit 
jaar gevist aan de Stokhorstvijver. Er waren 
dit jaar zoveel deelnemers, dat wij bijna de 
hele vijver nodig hadden om iedereen kwijt 
te kunnen. Persoonlijk vind ik nog wel het 
mooiste, dat onze jongste deelnemer ooit 
Guus (6jaar) wie met alleen een houten stok 
met een klein tuig je er aan veel vis wist te 
vangen. 

1 Bruce & Marc 4450 gram
2 Gwen & Albert     3550 gram
3 Liam & Ronnie 2740 gram
4 Jack & Patrick 2450 gram
5 Mandy & Myra 1360 gram
6 Sem & Michael 1300 gram
7 Fayenne & Maikel 870 gram
8 Jinthe & Franklin 850 gram
9 Luciano & Knut 790 gram
10 Marinde & Johan 700 gram
11 Senna & Paul 560 gram
12 Diego & Opa 400 gram
13 Guus & Daniëlle 300 gram
14 Tye & Rient 280 gram

De Jeugdcursus
Normaal organiseren wij rond mei altijd de 
vios jeugdcursus, echter was dat dit jaar nog 
niet mogelijk, toch hebben wij in oktober 
nog een kleine cursus kunnen organiseren.
In drie avonden tijd, leerden wij hier de kin-
deren hoe ze met de vaste stok kunnen vis-
sen. Elke avond behandelden we een ander 
onderdeel van het vaste stok vissen. Zo be-
ginnen we de eerste avond met uitleg over 
de vaste stok zelf, en uiteraard gaan we ook 
een tuig je maken en zelf de haak aanzet-
ten, dan hoeft papa of opa dat niet meer te 
doen. Op de 2de avond leren wij de kinde-
ren over de verschillende aassoorten die er 
gebruikt kunnen worden. Ook leren de kin-
deren deze dag hoe ze zelf een goed voertje 
kunnen maken, in een grote doorzichtige 
buis vol water kunnen de kinderen dan zien 
wat zo’n bal voer eigenlijk doet zodra deze 
op de bodem ligt. Op de derde cursusdag 
behandelen we visherkenning en een stukje 
hoe gedraag ik me aan de waterkant. Alle 
kinderen hebben deze dag afgesloten met 
een diploma en een leuke verassing. 

NA LANGE TIJD KON HET EINDELIJK WEER…….
De VIOS Jeugdcompetitie
Wat zou 2021 voor een jaar zijn geweest, 
als we de bekende jeugdcompetitie niet 
door hadden laten gaan. Een serie van 
3 wedstrijden waarbij elke wedstrijd op 
een andere vijver gevist gaat worden. Dit 
jaar viel onze keuze op de Betonvijver, de 
Stokhorstvijver en als laatste de vijver aan 
de Vlierstraat. 

De Eerste wedstrijd werd gevist aan de 
betonvijver, ondanks het mooie weer en 
en natuurlijk de beste wedstrijdvisser van 
Enschede, werd er deze dag helaas niet 
veel gevangen, maar toch had gelukkig 
iedereen vis te pakken. 
De 2de wedstrijd was voor velen de kans 
om goed veel vis te vangen, we gingen 
vissen aan de Stokhorstvijver. En er werd 
deze dag ook leuk vis gevangen, de aantal-
len lagen hoog en er werd zelfs kaper aan 
de vaste stok gevangen. Helaas werd er 
ook een hele mooie grote karper verspeeld 
“balen zei het vissertje” maar dat mocht 
de pret niet drukken. De kinderen zijn zo 
nieuwsgierig naar wat hun mede vissers 
hebben gevangen, de meesten lopen dan 
ook vanaf het begin al met het wegen 
mee, om te kijken wat hoeveel een ander 
heeft gevangen.  
De 3de en laatste wedstrijd hebben we 
gehouden aan de vijver bij de vlierstraat. 
Dit was de laatste kans voor de deelne-
mers om nog hoger in het klassement 
te komen en om een mooiere prijs in de 
wacht te slepen. Ook deze 3de wedstrijd 
(hoe kan het ook anders) hadden alle 
deelnemers vis gevangen. Echter was er 
1 groot verschil met de voorgaande wed-
strijden. Niemand mocht deze dag mee-
lopen met het wegen, het was inpakken 
en snel naar het clubhuis. Op deze manier 
bleef het nog even extra spannend wie de 
jeugdcompetitie gewonnen zou hebben. 
Toen iedereen eenmaal op het clubhuis 
was aangekomen, wat te drinken had en 
alle gewichten bij elkaar waren opgeteld 
was het dan eindelijk zover. de Uitslagen 
werden bekend gemaakt.

1: Gwen  3940 gram
2: Luciano  1930 gram 
3: Jurien 1615 gram
4: Bruce 1500 gram
5: Sem 1480 gram
6: Jack 1430 gram
7: Olivier 1280 gram
8: Jemain 1270 gram
9: Liam-Tygo 1040 gram
10: Quinten 930 gram
11: Mandy 920 gram
12: Diego 440 gram
13: Danylo 330 gram
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LOODVERDELING

Dat vissen begint bij het vissen met de vaste stok is bij u allen welbekend, echter hebben velen van 
u toch nog problemen met het uitloden van de dobber. Daarom onderstaand een uitleg hoe we 
onze dobber het beste kunnen uitloden.

Uitloden maar… loodverdelingen!
Je hebt het nodig om je dobber goed uit te 
loden, om de lijn gestrekt te laten zijn, om je 
haakaas goed aan te bieden en om natuurlijk 
je aanbeten te zien: loodjes. Je kunt ze op veel 
verschillende manier op de lijn plaatsen. Wil 
je je haakaas door het water aanbieden voor 
voorntjes, wil je een doodstil haakaas voor die 
ene grote brasem of zoek je een goede lood-
verdeling voor commercial karper? Hieronder 
een aantal verschillende loodverdelingen. 

A – bulklood
Alle loodjes zijn tegen elkaar aan gegroe-
peerd op 15 tot 30 centimeter van de haak. 
Dit levert een heel positieve uitloding op die 
erg goed is om het haakaas snel naar de plek 
(bijvoorbeeld de bodem) te krijgen waar je de 
vissen wilt vangen. Dit is een uitstekende ma-
nier van uitloden als er bijvoorbeeld veel kleine 
vissen in de bovenste waterlagen zwemmen 
die je haakaas telkens pakken, terwijl je juist de 
grotere vissen op de bodem wilt vangen.

B – bulklood en valloodje
Een bulklood met een valloodje (verklik-
kerloodje) maakt je rig wat gevoeliger. Dat 
verklikkerloodje – de naam zegt het al: het 
verklikt de aanbeet – kan doorgaans een 
loodje nummer 9, 10 of 11 zijn die tegen de 
onderlijn op 15 centimeter van de haak zit. 
Hoe zwaarder dat loodje, hoe beter de aan-
beet te zien is. Bij deze rig zorgt dat bulklood 
dat het haakaas snel naar de diepte gaat en 
het verklikkerloodje laat je haakaas het laatste 
stukje langzamer vallen.

C – bulklood met meerdere valloodjes
Een bulklood met meerdere valloodjes maakt 
je rig wat stabieler. Het zorgt er verder voor 
dat je meerdere opties hebt. Je kunt bijvoor-
beeld de bulk wat hoger (70 centimeter van 
de haak) zetten en de meerdere valloodjes 

zorgen ervoor dat je je haakaas over een gro-
ter deel langzamer kan laten vallen. Als de vis-
sen boven de bodem zwemmen, kan dit een 
mooie uitloding zijn om het haakaas net even 
die aandacht van een vis te laten trekken. De 
vis zwemt het haakaas achterna naar de bo-
dem en een mooie aanbeet volgt! 

D – gespreid bulklood
Op commercials wordt veel gebruik gemaakt 
van een gespreid bulklood. De verschil-
lende loodjes zijn 1 – 5 centimeter van elkaar 
gespreid. Dit maakt de rig stabiel maar ook 
gevoelig genoeg voor een aanbeet. 

E – gespreide loodzetting
Voor het “door het water vissen” is een ge-
spreide loodzetting ideaal. Alle loodjes op de 
lijn zijn gespreid tussen de onderkant van de 
dobber en haak. Dit levert een zeer natuurlijke 
aasaanbieding op. Met een gespreide lood-
zetting is het goed om de dobber goed te blij-
ven lezen tijdens de val van het aas. Stokt de 
dobber of zeilt die onder het water weg? Dan 
heeft een vis je haakaas al onderschept! 

F – getaperde loodzetting
De loodjes zijn nu niet gelijk over de lijn ver-
spreid, maar de afstand tussen de loodjes 
wordt groter naarmate er dichter bij de haak 
wordt gekomen. De loodjes bij de dobber 
zitten een paar centimeter van elkaar en het 
laatste loodje bij de haak 15 centimeter. Dit 
zorgt voor een natuurlijker aasaanbieding.

G – dubbel bulk
Een klassieker voor grote vis. Op de lijn zitten 
twee bulkloden. Een standaard bulklood en 
een bulklood van 3 nummers 8, 9 of 10 die 
(net) boven de bodem hangt. Het voordeel 
van een dubbel bulk is het mogelijk maken van 
een stille presentatie van het aas. Als je de 
tweede bulk net boven de bodem laat hangen, 
dan ligt je onderlijn op de bodem en kun je het 
haakaas zeer stil aanbieden. Pakt een brasem 
het aas, dan zul je vaak zien dat de dobber 
niet onder water gaat, maar uit het water 
komt. Je ziet dan een “opsteker”. De brasem 
heeft namelijk het aas gepakt, komt van de 
bodem, laat het kleine bulklood ook van de 
bodem komen en de dobber komt omhoog. 
Aanslaan maar! Zo zie je maar, verschillende 
loodverdelingen voor verschillende situaties! 
Experimenteer met je loodverdelingen en kijk 
eens wat het beste werkt!

Harry Zielman 

       

VROGGER……
Ik weet nich of ’t vrogger almaol better was 
dan noe, maor ik weet wa dat de hengels van 
nu better bint. Noe kuj in weenkel te kust en 
te keur uutzeuk’n wat aj hebb’n wilt.

Een werphengel zoals ie ze noe hebt, dat haj 
vrogger neet. Jao een zwaore bamboestok 
koj koop’n, en dee waar’n haoste nich te 
beur’n, en aj een betje langere hengel wol’n 
hebb’n dan mos wal verrekte stark ween.
Wie ging’n naor een weenkel dee hengel-
spull’n verkoch’n en mosten dan zelf met 
buss’n en bamboestokk’n een hengel in me-
kaar flansen.

Dat is noe wal aanders………
Aj teeg’nwoordig zo’n Hengelsportweenkel 
binn’n gaot, kiek ie oe de oog’n uut, vaste 
stokk’n, werphengels, veur iedere visserij wal 
wat. Wie waar’n blie daj een hengel bie me-
kaar konn’n vind’n en van marken hadd’n wie 
in die tied sowieso nich heurt.
Noe wod de zo völle marken aanbood’n dat 
ie deur de boom’n het bos nich meer zeet. 
En aj de bie wilt heurn moj wal een bekend 
mark koop’n, waant aans kuj nichts vang’n.
Leu leu, kiek uut waj koopt waant vissen mot 
nich zo duur ween, ie kunt aj dat wilt veur 
völle meender geld, mooi spul koop’n, waor 
zeker net zo völle plezeer an kunt hebb’n.
Noe vist ze bieveurbeeld met Pellets en die 
mot van een bepaald mark ween, terwijl er 
moar twee fabriek’n bint waor ze die ding’n 
maakt. Een aandere toet’n der om hen en ie 
hebt een aander mark.
Geliek geet het zo met hengels, völ hengels 
komt oet dezelde fabreek’n, de 1 is een wat 
meender bekaand mark x en de aander een 
bekaand mark y, de hengels bint geliek, moar 
bie mark y steet er een bepaald mark op en 
zol dan völ better ween, maor is vaak ook zo’n 
30 tot 40 % duurder.
Ik bin de wa klaor met, ik kiek wa uut wat 
ik koop, gao naor de weenkel en kan noe 
uutzeuk’n, wat ik wil. Ik bin er wa blie met dat 
nieje spul, en gao het ook gebroek’n.
Leu ’t was vrogger wal gemeudelikker an’t 
waterkaante, teegnweurdig staot ze zich 
manchs naor ’t leaven en geunt ze een aan-
der ziene vis nich.
Dus nich alles was vrogger better……

Herman van Iem’nschoer



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
BESTUUR
Voorzitter:   Johan van der Kolk
Penningmeester: Jan Hondebrink (coördinator wavi en controle)
Secretaris:  Johan Hemme
Algemeen bestuurslid: Harry Zielman (steiger en jeugd)
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 (druk de 1)

Steigerbeheer: Rob Wolters (steigerbeheerder@gmail.com)
Controle: Andre Bartelds (1e verantwoordelijke)
Water en visstandbeheer: Andre Bartelds (1e verantwoordelijke)

CLUBBLAD INFO

Verschijning volgende clubblad:
Verschijning volgend clubblad eind maart 
(i.v.m. eventueel de jaarvergadering)

Copy inleveren voor: 
01/03/2022

Redactie:
Johan van der Kolk
Johan Hemme

Fotografie:
Eddie Mossel

Eindverantwoording:
Jan Hondebrink

Bij calamiteiten bellen met 
1. 06-26546753
2. 06-43970844

JAARAGENDA 2022 (onder voorbehoud)
JANUARI
4 januari bestuursvergadering
6 januari nieuwjaarsreceptie

FEBRUARI
1 februari bestuursvergadering

MAART
1 maart bestuursvergadering

APRIL
5 april bestuursvergadering
7 april  aanvang donderdag-

avondcompetite
9 april  aanvang  

zaterdagcompetitie
18 april  grote vleeswedstrijd  

aan het Twentekanaal
20 april ledenvergadering
23 april demodag voor de jeugd
27 april  aanvang 55+  

competitie

MEI
3 mei bestuursvergadering
11 mei aanvang jeugdcursus
22 mei V.I.O.S. vijvertrofee

JUNI
7 juni bestuursvergadering
17/18 juni nachtwedstrijd
22 juni   aanvang zomeravond 

vijverwedstrijden
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normale prijs €119,00 onze prijs €89,95

nu in de
aanbieding

van € 119.95
voor slechts

van € 35.45
voor slechts

 
van € 47,50 voor 

 
van € 139,00 voor 

Nu van € 219,95
Nu voor

Nu van € 89,95
Nu voor

vanaf

2-delig

Een lichte maar toch stevige 
zaklamp met een bereik van 300 

lumen! Met een roestvrijstalen 
behuizing met een kunststofman-

tel en waterdicht voor alle 
weersomstandigheden

Een 3-delig warmte pak 
van Arca met jas met 
fleece binnenjas en 
tuinbroek houdt u warm, 
ook bij lage temperaturen.
Bretels van stretch-stof zodat ze in elke 
positie lekker zitten, een voering die u er 
eenvoudig uit kan ritsen. Dit pak heeft 
een capuchon en afgedekte ritsen.

Hengel 2 meter werpgewicht 
90 gram 2 delig + reel 100 meter 

gevlochten lijn

Coast Polysteel 400
zaklamp

Arca
wamtepak

Arca
regenpak

Arca Tricksy 
baitcasterset hengel

in diverse soorten 

Super lichte warmtelaarzen 
met een grove zool met heel 
veel grip in alle omstandighe-
den. De warmte sok zit niet 

vast in de laars waardoor deze 
eenvoudig is te drogen of te 
reinigen en isoleert tot maar 

liefst -400 graden celcius

ARCA Spinset

Razor spinhengel 2,4 meter 
werpgewicht 40 gram + een Envy 
molen 350 FD met 7 kogellagers

De perfecte neopreen looplaars 
met een jarenlange ervaring en 
traditie en een geweldige pasvorm
                               met een 
                              katoenen 
                            binnen voering. 
                          
                         Een Europees 
                         fabricaat.

Neopreen 
Cold Walker laarzen 

Dry 
Walker laarzen 

3 mm  dik
Gesealde naden
Extra grip

Patriot 
neopreenhandschoenen

Een 2 delige method 
feeder van 3 meter met 
een werpgewicht tot 
65gram

Snoek 
onthaakmatten

Patriot carbonstaal 
onthaaktang 28cm

Rod Rodman 
Ares method 
feeder

KERSTAANBIEDING!!!
OP 15, 16, 17, 18, 

22, 23 EN 24 DECEMBER

20%
KORTING

OP ALLE HENGELS 
EN MOLENS*

*GELD NIET VOOR AKTIEPRODUCTEN

 

DECEMBER AANBIEDINGEN

WWW.VANDERKOLK-HENGELSPORT.COM

OPENINGSTIJDEN GELDEND TOT 1 MAART: WOENSDAG T/M VRIJDAG VAN 10.00 TOT 12.30 UUR 
EN VAN 13.30 TOT 17.00 UUR ZATERDAG VAN 10.00 TOT 16.00 UUR, MAANDAG EN DINSDAG GESLOTEN

of volg ons 
op Facebook




