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Ook dit jaar werden er weer diverse wedstrijden 

door VIOS georganiseerd, waaronder de zaterdag- en 

donderdagavondcompetitie, waaraan dit jaar meer 

vissers deelnamen dan het jaar daarvoor.

Helaas is het niet allemaal rozengeur en maneschijn 

binnen onze vereniging. In de bestuursvergadering 

van oktober heeft onze voorzitter Cor Leushuis, om 

persoonlijke redenen, de voorzittershamer er bij 

neergelegd.

Cor was een voorzitter die vaak aan de waterkant te 

vinden was om een gesprekje met u te voeren als 

visser onder de vissers. Wij respecteren de beslissing 

van Cor en wensen hem via deze weg veel succes 

voor de toekomst.

Natuurlijk zoeken wij voor deze functie een goede 

plaatsvervanger, die aan het volgende profiel dient te 

voldoen:

- Leeftijd, bij voorkeur tussen de 40 en 50 jaar;

-  Correcte beheersing van de Nederlandse taal,

 zowel in woord als geschrift;

- Redelijke mensenkennis;

- Sociale vaardigheden;

- Affiniteit met de hengelsport is een pré 

 maar is niet persé noodzakelijk.

Gegadigden kunnen zich bij het bestuur melden.

Dit schrijvend en naar buiten kijkend denk ik: 

Wat een raar klimaat hebben we toch in Nederland. 

Het is in november een graad of 13 en een totaal 

on-Nederlands weertype voor de tijd van het jaar. 

Veel warmterecords zijn verbroken de afgelopen 

maand. Wie had dat gedacht: 20 graden in november! 

Dus vraag ik me op dit moment af wat de winter ons 

zal brengen. Laten we hopen dat deze winter net zo 

zacht wordt als de winter 2013/2014, zodat we zelfs 

in de “koude maanden” behoorlijk aan de waterkant 

kunnen vertoeven.

Dan wil ik graag afsluiten met iedereen te bedanken 

die in het afgelopen jaar, op welke manier dan ook, 

iets voor onze prachtige vereniging betekend heeft en 

u allen heel fijne feestdagen en een voorspoedig en 

visrijk 2015 toe te wensen in alle gezondheid.

Namens het bestuur,

Johan van de Kolk

Van het bestuur

Een prachtig visseizoen is alweer ten einde. Inmiddels is de tijd voor het 
roofvissen in volle gang. 

Het prachtige weer van het afgelopen jaar heeft veel vissers, zowel jong als 
oud, naar de waterkant gelokt. Vooral de jeugd die afgelopen jaar (als proef) 
een gratis vergunning kon krijgen, was in grote getale aan de waterkant te 
vinden. We kunnen dan ook spreken van een doorslaand succes.

Voor VIOS was het een zeer bewogen jaar met als hoogtepunt de nieuwe steiger 
voor onze bootvissers, waarvan de officiële opening op donderdag 20 oktober 
heeft plaats gevonden. Uiteraard leest u meer over deze fraaie aanlegsteiger 
in dit bulletin.



TONZON Vloerisolatie • een slim idee

Bekijk de mogelijkheden voor u en vraag een gratis offerte aan. www.tonzon.nl

Meer wooncomfort en hoog fi nancieel rendement

TONZON Thermoskussens hebben een bijzonder isolerend effect 

waardoor de vloer warmer wordt dan bij alle andere soorten vloer-

isolatie. Dankzij deze warmere vloer krijgt u meer wooncomfort en 

stookt u minder waardoor ook de energie besparing hoger is. 

De gemiddelde besparing bedraagt 15% tot 20% bij gewone woningen. 

Bij woningen met vloerverwarming kan dit oplopen tot wel 40%.

De Thermoskussens worden gecombineerd met een stevige 

Bodem folie zodat ook vocht uit de kruipruimte voorgoed verleden 

tijd is. Diverse reumapatiënten melden spontaan dat klachten ver-

minderen door het warmere en droge klimaat onderin de woning.

Vloerverwarming

Reageert uw vloerverwarming traag? Met TONZON Vloerisolatie 

blokkeert u het warmteverlies en bespaart u tot wel 40% op uw 

stookkosten.

Heel betaalbaar

TONZON vloerisolatie is bovendien heel betaalbaar waardoor het 

rendement extra hoog is, veel hoger dan op een spaarrekening. 

Richtprijs all-in TONZON vloerisolatie:

- 50m2: € 1.850,- - 30 m2: € 1.325,-

• T: 0900 - 28 66 966 (€ 0,10 p/min) • E: info@tonzon.nl • www.tonzon.nl

Zachte of strenge winter? 

“Ik woon nu altijd comfortabel” TONZON Vloerisolatie
Een slim idee!



65+ VISDAG

Het bestuur nodigt u uit voor de

VIOS 
NIEUWJAARS 

RECEPTIE
op

dinsdag 6 januari 2015
om 19:30 uur in

VIOS-HOES (Eeftinksweg 17)

Mag ik mij even voorstellen. Mijn naam is 
George Fuhren en ik deed dit jaar voor het 
eerst mee aan de AOW visdag op 17 augus-
tus 2014 in de Forelderij.

’s Morgens vroeg was het verzamelen. De 
opkomst viel in het begin een beetje tegen 
maar om 8 uur liep het wel goed vol. Dat 
kon ook niet anders want het weer was 
heerlijk met erg veel zon.

Na de loting waren alle vijvers dik bezet. 
Ik zat aan de eerste vijver op een mooi 
plekje aan de lange kant. Om 9 uur was het 
startsein voor, wat later bleek, een heerlijk 
mooie dag.

Eerst was het nog even wennen maar al 
gauw werden de eerste zalmforellen en 
regenboogforellen gevangen. Ook ik had 
geluk.

De heren van de organisatie en de vrijwil-
ligers liepen rond om ons met raad en daad 

VIOS 55+

EINDSTAND 2014

POULE A
 Punten Naam Vangst

 7 K. Nobbe 16800
 15 H. Koershuis   12350
 17 T. Verloop 13400
  18 J. Kort 12500
 18 K. Heupink 12450
 22 H. Wilmink 12750
 22 F. Benneker 12000
 24 P. Post 11550
 30 J. Neutink 10250
 32 A. v.d. Veen 9300
 36 G. Sweers 7100

POULE B
 Punten Naam Vangst

 7 H. Werkman 10750
 9 T. Hemmelder 8600
 13 R. Tempels 7900
 16 F. Teesink     7800
 17 B. Coppolecchia 7450
 22 T. Verbeten 6400
 28 H. Veenstra 4650
 31 J. Dieker 4500
 34 E. Klement 3800
 35 B. Klinge 3750
 41 W. de Haan 2950

bij te staan en natuurlijk ook om ons van 
een hapje en een lekker koud drankje te 
voorzien.

DAAROM WAS HET HIER OOK FANTASTISCH!

Ik had inmiddels al 3 zalmforellen gevangen 
maar de tijd begon al snel op te schieten en 
het liep tegen 13:00 uur.

Daarna begon een zeer goede Barbeque met 
salades en was er voor iedereen meer dan 
genoeg en het was heel erg lekker.

Hierbij wil ik alle mensen die bij deze dag 
betrokken waren hartelijk bedanken. Het 
was een succes.

TOT VOLGEND JAAR!

Vriendelijke groeten,
George.

t 



VIOS OLD★★★ COMPETITIE ROOFVISAVOND

Op 15 oktober is er in het clubhuis van 
Meros in de Jan Vermeerstraat een lezing 
gehouden over roofvissen. Deze lezing is 
gehouden door Marcel Asbroek en 
Volkmar Strikker.

De lezing van Marcel werd gehouden 
vanuit zijn eigen Lund boot die hij spe-
ciaal had meegenomen voor de mensen 
die naar de lezing waren gekomen.

Hij legde de mensen uit wat kunstaas 
doet in het water en hoe je deze het 
beste kunt gebruiken. Verder gaf hij tips 
en vertelde over zijn ervaringen met 
diverse hengels en kunstaas.

Binnen gaf Volkmar een fantastiche lezing 
over vissen met dood aas. Deze informa-
tie gaf hij door middel van een aan een 
beamer gekoppelde laptop. Hierdoor kon 
hij gebruik maken van diverse foto’s als 
voorbeeld en wel op een zodanige wijze 
dat het voor iedereen heel duidelijk was.

Ook legde hij uit met welk materiaal hij 
vist en gaf hij tips waarom hij zo vist.

Na beide lezingen kregen de aanwezigen 
de gelegenheid om vragen te stellen en 
naar meer tips te vragen. 

Daarvan werd veelvuldig gebruik 
gemaakt en daarvoor waren de heren 
dan ook gekomen.

COMPETITIE: DONDERDAGAVOND EN ZATERDAG

De competitie heeft plaats gevonden van 8 
april t/m 2 september. Er zijn 14 wedstrij-
den gevist waarvan 13 competitiewedstrij-
den en een afsluitingswedstrijd.Wij hebben 
hiervan 3 wedstrijden in het Twentekanaal 
gevist met een iets mindere deelname 
omdat veel oudere vissers nog steeds een 
slechte herinnering hebben aan dit kanaal. 

Ook de Stokhorstvijver was bij sommige 
vissers niet populair i.v.m. de vele gronde-
lingen. Helaas moesten er ook veel wed-
strijden worden verschoven omdat 
de VIOS-vijver en de vijver aan de Zuidhol-
landlaan volledig waren dichtgegroeid.

Ook werd er bij meerdere wedstrijden een 
pauze ingelast om een hapje te nuttigen 
(broodje worst/kippepootje). Hiervoor dank 
aan Ewald die door zijn goedheid 
een hoge klassering wel kon vergeten 
(zie eindstand). 

Ook het bestuur van VIOS bedanken wij als 
commissie en vissers voor de bijdrage en 
de tegoedbon van Van der Kolk hengel-
sport en het winterbuffet. Ook onze felicita-
ties voor de kampioen 2014 en de andere 
vissers voor hun vooral SPORTIEVE inzet. 

Dankzij jullie doen wij dit.

Einduitslag VIOS Old★★★ 2014 (beste 6 wedstrijden)

    Punten          Gram
 1 en kampioen H. Wilmink 10  27250
  2 H. Koershuis  11 22400
  3 K. Nobbe  11 17040
  4 F. Benneker  13 21690
  5 A. v.d. Veen  21 14600
  6 H. Werkman  23 12260
  7 K. Hamans  25 9950
  8 J. Neutink  28 7700
 9 K. Weterholt  34 8300
 10 T. Hemelder  40 7850
 11 J.Kort  42 10700
 12 P. Post  45 7020
 13 B. Coppelechia  47 7150

    Punten          Gram
 14 F. Teesink  47 6400
 15 J. Dieker  49 3170
 16 G. Sweers  50 5900
 17 J. v.d. Veen Glb  51 6600
 18 H. Tempels  66 4600
 19 W. de Haan  87 3000
 20 B. Klinge  91 3980
 21 J. van Praag  93 4290
 22 H. Veenstra  102 3250
 23 E. Klement  106 2200 
 24 åG. Striesenau  116 3250
 25 J. Dijks  118 1300
 26 J. v.d. Veer z.p.  144 500

dan ook gekomen.

En weer is een hengelcompetitie ten einde. 
Het was spannend en gezellig.
We hebben veel regen en donderbuien op 
onze kop gehad maar daar kijken we niet 
meer van op. Vooral op de donderdagavond 
was het vaak raak. Maar ondanks alles is al-
les weer lekker verlopen met aan het eind: 
De prijsuitreiking en het inmiddels traditio-
nele stamppotbuffet.

Ik feliciteer hier nogmaals de kampioenen 
en hoop dat het volgend jaar net zo span-
nend wordt.

Verder wens ik U allen een gezegend 
Kerstfeest en een Voorspoedig Nieuwjaar.

De allerbeste wensen van Jan Jonkers 
en het bestuur.

De kampioenen zijn:

Donderdagavond   
1. Koen Jongman    
2. Lars Enzerink    
3. Erik Enzerink    
4. Gerhard Jonkers    
5. Henk Wilmink  
  
Zaterdagmorgen
1. Henk Wilmink
2. Cor Huiskamp
3. Gerrit Klein Haarhuis
4. Henk Karssies
5. Huub Oude Maatman



ONZE NIEUWE TROTS: DE NIEUWE AANLEGSTEIGER

We waren er al geruime tijd van op de hoogte dat de bestaande aanlegsteiger 
van VIOS moest verdwijnen omdat die niet paste in de plannen van de gemeen-
te voor herinrichting van het havengebied.

De oude locatie moesten wij dan ook verla-
ten om plaats te maken voor een laad- en 
loskade voor grote boten en voor parkeer-
plaatsen. VIOS moest om die reden naar een 
andere plek. Om dit te kunnen realiseren 
heeft er veel en frequent overleg plaats 
gevonden met ambtenaren van de ge-
meente. Het resultaat van dit overleg is 
een nieuwe aanlegsteiger van grote klasse 
waarop wij terecht trots kunnen zijn.

In overleg met de gemeente is deze nieuwe 
aanlegsteiger gebouwd aan het kanaal en 
wel heel toevallig juist op de plek waar VIOS 
in het grijze verleden begonnen is met een 
aanlegsteiger voor visbootjes voor haar le-
den/botenbezitters.
Dankzij het meedenken van de overlegpart-
ners van de gemeente, de heren Wilderink, 
Wiefferink en Hendriks konden wij deze stap 
maken. Zoals de nieuwe steiger er nu uitziet 
kunnen partijen heel tevreden zijn en is het 
resultaat heel erg goed geworden.
Voor rekening van de vereniging heeft de 
nieuwe steiger nog een grote verbetering 
gekregen. Er zijn namelijk pre-fab steigerele-
menten (zgn. “vingers”) haaks op de aanleg 
steiger aangebracht waardoor het nu moge-
lijk is om van de zijkant in en uit de boot te 
stappen. Deze “vingers” zijn ook nagenoeg 
onderhoudsvrij. Het aantal plaatsen is iets 
verminderd omdat we terug moesten naar 
40 plaatsen.

Tevens hebben wij nu een eigen inrit en 
beschikken wij over een 6-tal parkeerplaat-
sen en ruimte voor het veilig plaatsen van 
(brom)fietsen. De toegang tot de steiger is 
afsluitbaar met een hek.

Ook voor de wens die in het 
verleden meerdere malen 
geuit is, namelijk een elek-
triciteitsvoorziening op de 
steiger is thans een oplossing 
gevonden. Deze elektrici-
teitsvoorziening komt er! Dit 
hebben wij te danken aan 
de grandioze medewerking 
van onze buren de firma 
Tonzon, gespecialiseerd 
in isolatie) en haar direc-
teur de heer Willemsen. 
Zonder medewerking van 
Tonzon was dit niet mogelijk 
geweest!

De afrastering en het 
hekwek is geplaatst door 
het bedrijf T.H.O. uit 
Enschede.
Op zaterdag 13 september 
jl. hebben de huurders van 
een ligplaats hun visboten 
kunnen verplaatsen naar de 
prachtige en zeer functio-
nele nieuwe steiger.
Inmiddels heeft er in be-
scheiden kring een officiële 
ingebruikname van de steiger 
plaats gevonden.

Om te voorkomen dat wij 
iemand vergeten te 
bedanken die medewer-
king heeft verleend aan 
de totstandkoming van de 
nieuwe steiger: 
Iedereen bedankt!!



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
Dinsdags van 10:00 
tot 12:00 uur. Tijdens de 
openingsuren.  
In de zomermaanden 
niet altijd aanwezig. 
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

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:
Dinsdags van 10:00 tot 12:00 uur.
In de zomer maanden niet altijd.
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: vacant...
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

Steigerbeheerder
Hans ten Winkel
Tel. 053 4359063

Promo- Waviteam
Jan Jonkers
Tel.  06 49675275

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

Clubavond
Elke dinsdagavond vanaf 19.00 uur

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



Icebehr 
2 delig thermopak 

voor de 
koude visdagen 

neopreen 
handschoenen 

met omklapbare 
vingers en duim

Met Verstelbare poten 
Tot 150 kg belastbaar 
Stalen frame  
7,2 kg  
Gripvoeten

Super strakke 
en moderne hengel 
voor de echte liefhebber

Met slip voor of achter 
2 kogellagers en Multi stop 

Icebehr
clubwinner 

methodfeeder 
3 meter en 3,3 meter 

Spro cresta  

6 poot stretcher 

Het bewijs dat kwaliteit niet duur hoeft te zijn!

Volg ons ook op

van de Kolk hengelsport 
Enschede

Nanonite  Spinhengel 

AXXA molens 

kunstaashengels voor 
de verwende kunstaas-
visser bv. de crank en 

spinnerbait 80 MH 5 tot 
30 gram werpgewicht 

Gamakatsu akilas

AXXA Freeliner 

7 stalen kogellagers   
Walslager en dead-

bolt systeem
Fijne automatische 

instelbare vrijloop + 
reservespoel  

feederchair met 
voerbag en 

feedersteun

Diverse kleuren

17,95  

4 seizoenen slaapzak  
1000 mm aquatex 

ademend materiaal
Peachskin buitenmateri-

aal en fleeze voering  

Suxxes

I-Fish jerkbaits Rive

Volg ons ook op

d lk h l

VANAFVOOR
SLECHTS

2
VOOR

NU OOK
ON-LINE 

BESTELLEN

WWW.VANDERKOLK-HENGELSPORT.COM

ONZE OPENINGSTIJDEN VOOR DE MAANDEN APRIL TOT EN MET SEPTEMBER ZIJN ALS VOLGT:
MAANDAG VAN 13.30 TOT 18.00 UUR. DINSDAG T/M VRIJDAG 9.00 TOT 12.30 

EN VAN 13.30 TOT 18.00 UUR. ZATERDAG VAN 9.00 TOT 17.00 UUR
KOOPAVOND VRIJDAG TOT 20.00 UUR  -  POOLMANSWEG 150, ENSCHEDE  

VANAF

 




