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Tegen inlevering van bijgevoegd strookje ontvangen de eerste honderd 
aanvragers per direct 100 spaarpunten  als beloning op hun pas bijgeschreven.

Door inlevering van dit ingevulde strookje gaat u akkoord dat wij u per e-mail 
op de hoogte houden van aanbiedingen en activiteiten

Achternaam

✃

Adres

Woonplaats

Voornaam

Postcode

Geboortedatum

E-mail

geheel gratis een  

                       ALIVIO SALDX24H 
spinhengel

Lengte : 2,4 meter
XT 30 carbon
Transportlengte 1,23 m
Gewicht 203 gram
6 geleideogen
2 delen
Werpvermogen 20 – 50 gram

In de periode van 1 tot en met 19 december ontvangt u bij 
aankoop van minimaal € 75,00 een shimano alivio spinhengel  
t.w.v. € 39,95 geheel  gratis ( max. 1 per klant ).

Volg ons ook op

van de Kolk hengelsport 
Enschede

OP = OP AKTIE

ONZE NIEUWE KLANTENKAART IS ER:
SPAAR VOOR LEUKE CADEAU’S EN/ OF LEUKE KORTINGEN.

kijk voor weekaanbiedingen op:

75,-
BIJ

AANKOOP
VAN

NU OOK
ON-LINE 

BESTELLEN

WWW.VANDERKOLK-HENGELSPORT.COM

ONZE OPENINGSTIJDEN VOOR DE WINTER ( T/M  31 MAART ) ZIJN: 
DINSDAG  T/M VRIJDAG  VAN 9.00 TOT 12.30 EN VAN 13.30 TOT 18.00 UUR.  

ZATERDAG VAN 9.00 TOT 16.00 UUR. MAANDAG’S ZIJN WE GESLOTEN.
 



Maar...... er zijn nu ook  veel vissers waar het bloed sneller 
bij gaat stromen want het snoekseizoen is natuurlijk in volle 
gang, en langs de waterkant kun je dan ook veelal vissers 
tegenkomen die druk met een stuk plastic, rubber of 
hout aan de lijn aan het gooien zijn of wat op dit moment 
helemaal in opkomst is met dood aas onder de dobber want 
esox Lucius ( snoek ) eet zijn buikje weer  rond voor de 
winter. De competities zijn gevist en de prijsuitreikingen 
hebben plaats gevonden, waarover meer verderop in dit 
nieuwsbulletin. Natuurlijk hebben we lang stilgestaan bij 
de vissterfte van het afgelopen jaar, en is uw bestuur druk 
doende  te inventariseren waar en welke vis we moeten 
uitzetten. Bestuurslid Koen Jongman is hier voor, samen 
met enkele commissieleden naar een cursus geweest en 
is in dien aard druk bezig om met een gedegen plan van 
uitzetting te komen. Verder hebben we toch klachten 
gehad van leden dat er door medelanders vis meegenomen 
wordt en dat mensen zonder vergunning aan het vissen 
zijn, ook hier zullen wij het komende jaar tegen optreden, in 
welke vorm dit gegoten gaat worden is op dit moment nog 
niet bekend, maar dat u meer mensen van V.I.O.S. langs 
het water zult gaan treffen is wel zeker.

Het voorjaar was te koud de zomer soms te warm en dan 
weer te droog of te nat en in de eerste weken van november, 
waar diverse verenigingen met de wintercompetitie bezig 
zijn, lijkt het wel voorjaar, met temperaturen van 16 tot 18 
graden.

Verderop in dit bulletin kunt u lezen waar het bestuur op 
dit moment druk doende mee is en heeft u zelf suggesties 
dan vernemen wij dit natuurlijk graag van u, want het is niet 
de vereniging van het bestuur maar ook van u. De 65 plus 
dag was even als voorgaande jaren weer een groot succes ( 
foto’s kunt u vinden op de Facebookpagina van V.I.O.S.).

We hebben enkele keren een oproep gedaan dat we op 
zoek zijn naar een voorzitter, waar we tot nu toe helaas nog 
niet in zijn geslaagd. Dit zijn slechts enkele punten uit het 
afgelopen jaar, die ik er toch nog even uit wilde lichten in 
de laatste uitgave in deze stijl, want met ingaan van volgend 
jaar zullen wij het bulletin uitbreiden met extra pagina’s en 
zal hij verschijnen in een nieuw jasje. Hiervoor hebben 
we iemand aangetrokken die dit  zal uitvoeren, en u mag 
zelf natuurlijk ook copy aandragen. Doe dit dan door een 
mailtje te sturen ter attentie van Harrie Voerman.

Nu rest mij als laatste namens het bestuur  een ieder te 
bedanken die iets voor onze vereniging heeft betekent en 
u fijne feestdagen en een voorspoedig nieuwjaar te wensen.

Namens het bestuur,

Johan van de Kolk

Van het bestuur
In het 95ste jaar dat V.I.O.S  nu bestaat is dit een erg bewogen jaar geweest.
In het voorjaar schreef ik dat het seizoen voor de deur stond,het leek als de 
dag van gisteren, maar nu  ligt het visseizoen  voor velen ver achter hun. 
Ondertussen staan we weer vlak voor de feestdagen en denken we minder 
aan vissen en meer aan Sinterklaas en de kerstdagen.

het was een bewogen Jaar

De wedstrijden zijn inmiddels afgelopen, en de rust is te-
ruggekeerd aan het water. Het was een bewogen jaar. In 
dit jaar hebben we zo’n beetje van alles meegemaakt.
Eerst de karperziekte, waar we weken last van hebben 
gehad, want we konden niet vissen in de vijvers, en dat was 
puzzelen om de wateren uit te zoeken,maar de meeste 
wedstrijden werden in het twente-kanaal gevist, dat was 
vooral voor de donderdagavond-wedstrijden.
Voor de zaterdagcompetitie konden we uitwijken naard 
het kanaal Almelo-Nordhorn en het omleidingskanaal. 
Ook moesten we een donderdagavond en een zaterdag-
morgen aflassen vanwege de hitte, die dagen was het 30 
tot 34 graden en te heet om aan de waterkant te zitten. 
Al met al een bewogen jaar, maar wel een sportief jaar 
met weinig wanklank. Ook werd dit jaar afgesloten, met 
een stampotbuffet bij de forelderij, en het smaakte net zo 
lekker als dat het er uitzag (complimenten hiervoor.) en 

ook  kregen alle vissers een waardebon van 15 euro. om 
te besteden aan vistuig bij Johan v.d. Kolk, deze werden 
geschonken door vios en Johan v.d. Kolk. Ook werden de 
prijswinnaars in het zonnetje gezet. Dat waren voor de 
donderdagavond: Henk Wilmink, Gerrit klein Haarhuis, 
Cies Baart, Adriaan v.d. Veen, Piet Post, Cor Huiskamp, 
Erik Enzerink, Co Hamans. En voor de zaterdag: Henk 
Wilmink, Koen Jongman, Huub oude Maatman, Aadri-
aan v.d. Veen, Frans Benneker, Cor Huiskamp, Piet Post, 
Gerrit klein Haarhuis. En hierbij werd het jaar afgesloten. 
De vissers bedankten het bestuur voor de gezellige avond 
en de goede zorg van deze avond. Nogmaals bedankt voor 
het bewogen jaar, en ik hoop jullie allemaal volgend jaar 
weer gezond en met een hoop ambitie weer terug te zien 
aan onze waterkant.
 
 met vele visgroeten, uw wedstrijdleider,
Jan Jonkers. 



Overzicht in vOgelvlucht viOs Old *  2015
uw bestuur is met de volgende 
aandachtspunten bezig. 

Zoals bekend mag zijn treed de overheid 
steeds verder terug wat haar taken in de 
openbare ruimte betreft

Wij als vereniging zijn genoodzaakt hierop in 
te spelen, willen we in de toekomst op een 
goede manier kunnen blijven vissen .

Hieronder zullen we puntsgewijs uitleg ge-
ven welke maatregelen  we kunnen nemen 
en waar we druk overleg over hebben met 
de betreffende instanties 

Beginnen bij het voornaamste voor u als 
vissers

visuitzetten: 

We gaan in het najaar van 2015 inventarise-
ren waar behoefte aan is. Dit gaan we doen 
door  gebruik te maken van een methode 
van Sportvisserij Nederland.

Zo mogelijk volgt dan nog  dit jaar een uit-
zetting.
De jaren daarna gaan we onderhoudsuitzet-
tingen doorvoeren. 

OnderhOud viJvers:

Om goed te kunnen vissen moet het water 
ook bevisbaar  zijn ook hier gaan we wat aan 
doen op dit moment zijn we druk doende 
om een beproefde methode  zo aan te pas-
sen dat we deze ook op onze vijvers toe 
kunnen passen en we de plantengroei kun-
nen beheersen.

Ook de bereikbaarheid langs de vijvers 
wordt verbeterd we gaan een bedrijf inhu-
ren die per seizoen in overleg met ons en de 
Gemeente enkele vijvers gaat opschonen.
Ook aan het maaien van het gras zal aan-
dacht worden besteed.

 Ook gaan we in overleg met het water-
schap om de oevers natuurvriendelijk te 
maken. (beschoeiing eruit) 

Tot slot zijn we aan het inventariseren waar 
we wat kunnen doen voor de mindervalide 
vissers onder ons.
Met andere woorden repareren van be-
staande steigers en op andere plaatsen 
nieuwe realiseren.

cOntrOle.

We gaan in overleg met de Gemeente Boa’s 
inhuren deze zullen in overleg met het be-
stuur worden ingezet.

Heeft u nog ideeën of suggesties laat het 
ons weten .
 

Namens het Bestuur
H Voerman.

cOmpetitie 55+ 2015

De 55+ competitie kende op 22 april een flit-
sende start; door de 21 vissers werd er aan de 
Buurserstraat maar liefst 70 kg vis gevangen. 
Ook de totale vangst over 10 wedstrijden, meer 
dan 300 kg vis, mocht er zijn. Dit resultaat is 
helemaal te danken aan de goede visstand in 
de vijvers. 

Bij de 3 wedstrijden in het Twentekanaal werd 
er aanzienlijk minder gevangen. Meerdere vis-
sers lieten hier verstek gaan door de slechte 

2 van onze leden zijn dit najaar op cursus 
geweest bij Sportvisserij Oost Nederland en 
hebben beiden hun certificaat gehaald voor 
het veilig werken met de motorzaag en de 
bosmaaier.

Andre Bartelds en Peter Mast gefeliciteerd .

bereikbaarheid van de visplaatsen. De vissers 
lieten geen verstek gaan bij enkele wedstrijden 
aan de vijvers voor een rondje appelgebak met 
veel slagroom. 

De competitie werd traditioneel afgesloten 
met de vleeswedstrijd. Onder het genot van 
een drankje en een broodje gehaktbal (met 
dank aan Hans ) werd er in het VIOS-hoes nog 
wat nagepraat, waarna iedereen met een groot 
vleespakket naar huis ging.

•	 Start	competitie		op	7	april	
•	 	laatste	wedstrijd		op	15	september	13	

wedstrijden op papier waarvan 3 kanaal-
wedstrijden helaas voor de vijvervissers 
(kanaalhaters) brak er karpersterfte uit in 
de vijvers waardoor er gevist werd in het 
twentekanaal dit werd later rechtgezet.

  Er werd door  enkele vissers fanatiek ge-
vist [ik kijk wel bij jou maar jij niet bij mij ] 

•	 	Ook	werden	wij	overvallen	door	vele	
ziektes in de groep hierbij voor al deze 
mensen beterschap.  

•	 	Tevens	een	groot	woord	van	dank	aan	
onze boodschappenjongen

•	 	Ewald	die	voor	de	dagprijzen	zorgde	en	
de warme hap tussendoor soms met hulp 
van anderen o.a. harrie koos  adriaan 

•	 	CO	goed	geregeld	gebakken	vis	aan	het	
water verzorgd door vishandel MAATJE 
wesselernering dat ging erin als vis

•	 	Hergert	ons	nieuwe	commissielid	be-
dankt voor de hulp met het wegen en 
niet te vergeten het bestuur van vios voor 
de bijdragen aan de prijzen en het be-
schikbaar stellen van het clubhuis met de 
opening en sluiting van de wedstrijden.

•	 	Namens	de	commissie	wensen	wij	ieder-
een een goede gezondheid enmisschien 
tot ziens in 2016

einduitslag vios Old*  2015
 1  H.Wilmink 8 pnt 32.300 gr.
 2  H.Koershuis 10 pnt 25.800 gr.
 3  K.Nobbe 17 pnt  26.050 gr.
 4  F.Benneker 19 pnt 14.950 gr.
 5  A.v/d Veen 23 pnt 21.150 gr.
 6  J.Kort 24 pnt 8.750 gr
 7   P.Post 26 pnt 13.470 gr.
 8  G.Sweers 27 pnt 11.650 gr.
 9  G.Visser 28 pnt 13.750 gr.
10  T.Hemelder 31 pnt 12.100 gr.
11   H.Tempels 35 pnt 18.200 gr.
12  H.Werkman 38 pnt 9.850 gr.
13  J.Neutink 39 pnt 11.300 gr.
14  K.Weterholt 42 pnt 9.350 gr.
15  F.Teesink 53 pnt 4.250 gr.
16		 C.Hamans	 54	pnt	 5.250	gr.
17		 B.Coppelechia	 57	pnt	 5.500	gr.
18  B.Klinge 66 pnt 3.950 gr.
19  J.Dieker 67 pnt 1.250 gr.
20 E.Klement 74 pnt 6.700 gr
21  J.Dijks 74 pnt 2.600 gr.
22 W.de Haan 83 pnt 3.300 gr.
23 H.Veenstra 100 pnt 1.000 gr.
24 J.van Praag 105 pnt 2.050 gr
25 J.vd Veen 111 pnt 950 gr.

G.Striesenau   R.I.P.



Jaaragenda viOs 2016

Januari
05 Bestuursvergadering 
08 nieuwjaarsreceptie vioshoes 

FeBruari
02 Bestuursvergadering

maart
01 Bestuursvergadering
 start Jeugdcursus 

april
05 Bestuursvergadering
12 Begin Oldstars competitie ovb
20  algemene ledenvergadering meros 

J.vermeerstraat 
20 Begin 55+ competitie ovb
21  Begin donderdagavond competitie ovb
27 Begin jeugdcompetitie ovb
30 Begin senioren competitie ovb

mei
03 Bestuursvergadering
28  natiOnale hengeldag   

Forelderij usselo

Juni
02 Bestuursvergadering 

Juli    vakantie 

augustus
28 viosbokaal senioren
 andries moelikerbokaal Junioren 
31 65 + dag 

septemBer
03 rayonwedstrijd  (Bet)
06 Bestuursvergadering
17 vrijwilligersdag 

OktOBer 
04 Bestuursvergadering
12 afsluiting 55+ en Oldstar competitie
26  afsluiting senioren en  

donderdagavond competitie

nOvemBer
01 Bestuursvergadering

decemBer
06 Bestuursvergadering
17 medewerkers bijeenkomst vioshoes

Wijzigingen voorbehouden.
elke dinsdagavond clubavond  vioshoes vanaf   
19.00 uur de data voor de selectiewedstrijden 
zijn op dit moment (nov 2015) nog niet bekend.

de concentratie tijdens de wedstrijden was
dit jaar weer top, ieder visje moest in het
net, want de buurman had er ook weer een
geland, en we willen winnen

de spanning van het wegen, alles wordt
precies bijgehouden, heb ik meer dan de
buren, want straks volgt de prijsuitreiking.

het clubhuis zit lekker vol, de wedstrijdcomissie 
is de stand aan het uitrekenen, de spanning is 
van de gezichten te lezen, want de grote vraag is 
natuurlijk wie mag als eerste iets van de prijzen-
tafel uitzoeken. We hebben allemaal al gekeken 
en de zinnen gezet op die mooie viskisten of 
prachtige hengelen ander heeft een paraplu no-
dig, maat voor een ieder is er natuurlijk prijs

eerste geworden in zijn 
leeftijdsklasse en een 
prachtige carbon 
hengel uitgezocht

de prijsuitreiking is een feit de beste vissers mogen als eerste een 
prijs uitzoeken en stralen bij het uitreiken van de door henzelf 
uitgezochte prijs

viOs 55+ cOmpetitie eindstand

pOule a
punten naam vangst
13 F. Benneker 31100
21 h. Wilmink 25900
22 a. v/d veen 19350
28 t. verloop 15200
29 J. kort 21500
30 p. post 17950
33 k. heupink 20200
34 t. hemmelder 15250
40 k. nobbe 16550
44 h. Werkman 16700
56 J. neutink 7700

pOule B
punten naam vangst
12 r. tempels 17850
14 g. visscher 19450
22 F. teesink 4650
23 t. verbeten 6450
24 B. coppolecchia 8350
31 m. gieskes 2600
35 J. dieker 2950
35 B. klinge 2350
37 W. de haan 2400
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Ledenadministratie
Sportvisser Informatie 
bulletin is het officiële 
(mededelingen) blad van 
de hengelsportvereniging 
V.I.O.S. Dé hengelsport-
vereniging van Enschede en 
omstreken. Overname van 
artikelen is toegestaan mits de 
bron wordt vermeld.

Alle correspondentie m.b.t. 
overlijden, verhuizen, aanmel-
ding nieuw lidmaatschap of 
opzegging van lidmaatschap 
dient te worden 
gestuurd naar: vios@vispas.nl
Telefoonnummer: 
053 4782086

Eventuele opzegging van 
het lidmaatschap dient
voor 1 oktober plaats 
te vinden.
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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.

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

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

website:
www.vios1924.nl
Het VIOS bulletin
is hier ook te downloaden. 

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
K. Jongman
Tel. 06 23555151

Promo- waviteam
K. Jongman
Tel. 06 23555151

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

Clubavond
Elke dinsdagavond vanaf 19.30 uur

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