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Fish-trolley
De luxe

 
SOUL

TRANSFORMER
RODPOT

Totaal inklapbaar en 
gemakkelijk te vervoeren 

Put over  
vaste stok

superstrak en licht
5, 6, 7 en 8 meter

55x32x32 cm 120x75x6 cm
D-ringen

Handgrepen

3 en 3,3 meter

Topklasse commercial feeder is 
door zijn progressieve actie 

speciaal gemaakt voor de 
methodvisserij  op putten, 

vijvers en plassen voor grote 
brasem en karper.  

Grote
Albatros tas

BAITCAST SET

Volg ons ook op

van de Kolk hengelsport 
Enschede

Volg ons ook op

d lk h l

Trabucco Selektor 
Commercial feeder 

Beanie
Unhookingmat

Fi h t ll

SOUL
OVAL

MET GRONDZEIL
STANGEN EN 

HARINGEN

 CYPRIHUNT 
KARPERNET

80X80X80 CM

  WHITEFISH 

Vraag naar onze klantenkaart.
En spaar voor mooie prijzen.

Bij iedere euro die u besteed (excl. Levend aas) 
ontvang u 1 punt op uw klantenkaart.

Tevens kunt u meedingen tijdens een verloting 
naar mooie prijzen.

HENGEL + REEL + GEVLOCHTEN 
LIJN 100M EN JERKBAIT

STREETFISH/FORELSET
GROEN, GEEL BLAUW, ROOD 
EN WIT 2,1 M. 3 TOT 12 GR.WG

VANAF

VANAF

NU OOK
ON-LINE 

BESTELLEN

WWW.VANDERKOLK-HENGELSPORT.COM
KIJK VOOR DE OPENINGSTIJDEN EN ONZE VERNIEUWDE WEBSHOP OP

 
kijk voor 

weekaanbiedingen op:
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Hallo ik ben Marcel Bechan en ik heb 
afasie, ik kan soms moeilijk uit mijn 
woorden komen en kan mensen soms 
moeilijk begrijpen. 

Mijn grootste hobby is vissen maar kan 
moeilijk alleen naar de waterkant. Daar-
om zoek ik langs deze weg een vismaat, 
die samen met mij een hengeltje uit wil 
werpen. 

Mijn grootste interesse ligt bij het roof-
vissen, maar ook witvissen vind ik leuk. 
Als u denkt dit is wat ik ook wil neem dan 
alstublieft contact met mij op onder 
telefoonnummer 053-4786691.

NATIONALE HENGELDAG

VACATURE

Wij zijn nog op zoek
naar een gedreven persoon

die de functie op zich wil nemen als:   

SECRETARIS

 Voor meer informatie kunt u 
contact opnemen met 

Johan van der Kolk.
 

OPGAVE JUNIOR / 
SENIORWEDSTRIJD

Op zondag 11 september wordt weer de 
jaarlijkse junior/ seniorwedstrijd gehouden.

De bedoeling is dat jeugd samen met een 
senior vist. De jeugd mag dit jaar de leeftijd 
van 14 jaar bereikt hebben en een senior lid 
dient vorig jaar de leeftijd van 14 jaar bereikt 
te hebben en kan een vader, opa, oom, 
broer of ander familielid zijn.

Voor de drie beste koppels zijn er natuurlijk 
mooie prijzen te winnen en voor ieder deel-
nemende jeugdvisser is er een leuke prijs 
beschikbaar.

Verdere  informatie en voor opgave kun je 
contact opnemen met 
Michel Smit tel: 06-15315085 
(na zes uur) of Van der Kolk Hengelsport 
053-4307698

OPGAVE 65+ DAG

Op woensdag 31 augustus vindt weer de 
jaarlijkse 65+ dag plaats en wederom gaan 
we weer forelvissen bij de Forelderij te 
Usselo met  als afsluiting natuurlijk weer 
de welbekende en zeer goed verzorgde 
barbecue. Tijdens het vissen wordt gezorgd 
voor een hapje en drankje. 

Opgave voor deze dag kun u doen op de 
dinsdagochtend tussen tien en twaalf uur 
door te bellen naar het V.I.O.S.-Hoes tel: 
053-4782086 of door een email te sturen 
naar hetvios-hoes@ziggo.nl. Langs komen 
in het clubhuis kan natuurlijk ook.

GEEF U SNEL OP 
EN WACHT NIET TOT HET LAATST 
WANT VOL IS VOL!!!!

We hebben evenals voorgaande jaren weer 
forelvissen georganiseerd voor de jeugd bij 
de Forelderij in Usselo .
Van 8.00 tot 12.00 uur kon de jeugd van 
Enschede proberen de forellen uit de vijvers 
te vangen.
Door V.I.O.S. werd natuurlijk voor een natje 
en droog je gezorgd en voor  begeleiding van 
de V.I.O.S. jeugdbegeleiders en de mensen 
van het promoteam, waarvoor mijn harte-
lijke dank naar deze mensen.

Om acht uur werd het startsein gegeven 
om te beginnen met vissen en het duurde 
niet lang  of de regen viel gestaag uit de 
lucht, waarmee het commentaar van de 
pessimisten onder ons niet van de lucht was, 
want droog zou het niet meer worden.
Gelukkig hadden deze niet gelijk en werd 
het na ongeveer tien minuten weer droog 
en met de daarbij lekkere temperatuur was 
het een fantastisch visweer.

Meer dan 40 kinderen zaten overduidelijk 
te genieten terwijl de vangst enigszins tegen 
viel, maar plezier langs de waterkant is toch 
zeker zo belangrijk.

De limonade en chips vonden gretig aftrek 
en de meeste kinderen gingen met een vol-
daan gevoel terug naar huis.

We kijken nu al weer uit naar de laatste 
zaterdag van mei volgend jaar, om weer zo’n 
gezellige dag te organiseren.

Michel Smit

Jeugdbeleid
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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.

WEDSTRIJDEN ZATERDAG 2016

7:00 UUR LOTEN
8:00 T/M 13:OO UUR VISSEN

9 april  Noord oostelijke kampioenschap-
pen Workemmertrekvaart. 

16 april Viosvijver. 
23 april Kanaal Almelo Nordhorn. 
7 mei Omleidingskanaal achter 
  de kassen. 
14 mei Twentekanaal nz. 
21 mei  Selectie individueel en korpsen 
  Beukerskanaal. 
28 mei Nationale hengeldag. 
29 mei  Wedstrijd tegen Haaksbergen 
  clubcompetitie.
4 juni Noord Esmarkerrondweg. 
11 juni  Selectie feedervissen Twenteka-

naal lonnekerbrug. 
18 juni Omleidingskanaal achter 
  de kassen. 
25 juni Buursestraat. 
2 juli Zwaaikom. 
9 juli Twentekanaal zz. 

Vakantieperiode t/m 28 augustus. 

3 sep B.e.t. wedstrijd minimaal 
  5 personen. 
10 sep Buursestraatvijver. 
17 sep Prijzenwedstrijd Oost Nederland. 
27 aug  Open n.k. senioren en 55 plus 

Noord Hollands kanaal. 
3 sep  Open n.k. feeder.
  Amsterdamrijnkanaal. 
1 okt Prijzenwedstrijd Oost Nederland. 

WEDSTRIJDEN OLD STARS 2016

12 april  Betonvijver vissen van 8 tot 12 uur 
na afloop vios huis.

26 april Viosvijver
10 mei Utrechtlaan
24 mei Stokhorst
7 juni Zwaaikom
21 juni Bananenvijver
5 juli Buursestraat
19 juli Twentekanaal N.Z.
2  aug Mariendaal                                      
16 aug Twentekanaal Z.Z.
30 aug Betonvijver 
20 sep Buursestraat       

Afsluitwedstrijd  vissen zie 12 april
loten om 7 uur. Vissen van 8 tot 1 uur.
Vissen zie wedstrijd reglement. 

Afmelden uiterlijk voor 4 uur ‘s middags 

dag voor de wedstrijd bij:

Adriaan van der Veen 

06-10162841 

b.g.g. 053-4304199

SELECTIEWEDSTRIJD FEDERATIEVE KAMPIOENSCHAPPEN 
OOST-NEDERLAND

Op zondag 29 mei jongstleden is de eerste 
afvalwedstrijd tussen V.I.O.S en HSV Haaks-
bergen gevist, welke in het teken van de fede-
ratieve kampioenschappen staat.

Om 7.00 uur was het verzamelen in ons 
clubhuis aan de Eeftinksweg en werd de slaap 
uit de ogen gewreven onder een kopje koffie 
met een plak krentenwegge. 30 deelnemers 
konden zich inschrijven voor deze wedstrijd 
(van iedere vereniging 15) die zouden strijden 
om door te gaan in deze competitie. Helemaal 
30 personen waren niet aanwezig, maar toch 
waren er 27 mannen aanwezig die om acht uur 
konden loten om de beste stek aan de Buurse-
straatvijver.
Om negen uur ging het startsein en vol goede 
moed ging het voer en aas op de daarvoor 
zorgvuldig uitgezogen stek. De weergoden 
waren de vissers gunstig gesteld, want de 
voorspellingen van onze weermannen op de tv 
en radio waren zeer ongunstig. Er werd code 
oranje afgegeven en er was slechts sprake van 
een beetje (mot-) regen, en met de daarbij 
lekkere temperatuur was het uitstekend vis-
weer.

De vijf beste vissers per vereniging telden voor 
de einduitslag.

De beste vijf van HSV Haaksbergen.                

1e   P. Keizer.                                                              
4e  R. Roetenberg                                                
8e   A. Los
13e J. Bouwhuis
14e G. Jonkers

De beste vijf van V.I.O.S.

2e  H. Oude Maatman
3e  J. Wilbrink
5e  H. Koershuis
6e  F. Benneker
7e  M. Smit

Waarbij V.I.O.S. als winnaar uit de bus kwam 
met 23 punten tegen 40 punten van HSV 
Haaksbergen

De prijsuitreiking, waarbij voor iedere visser een 
prijsje beschikbaar was, werd gedaan door onze 
nieuwe voorzitter Johan van der Kolk, die een 
dankwoord uitsprak naar de medewerkers voor 
de uitstekende organisatie van deze wedstrijd.

Beide verenigingen hebben geld ingelegd voor 
deze wedstrijd waarvan de helft naar de hen-
gelsportzaken Kruidenier en van der Kolk is ge-
gaan voor het beschikbaar stellen van de prijzen 
en de andere helft is besteed aan een prima 
afsluiting in de vorm van een buffet.

Bestuur V.I.O.S.
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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
M 06  27  39  81  24

www.dedrukker i j .ne t
in fo@dedrukker i j .ne t
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Zelf heb ik het volste vertrouwen in dit bestuur, de neuzen 
staan in ieder geval allemaal dezelfde kant op en wij zullen 
uw belangen behartigen bij de betreffende instanties.
Natuurlijk zullen wij de nodige problemen tegenkomen, 
omdat een enkel bestuurslid nog ingewerkt moet worden, 
niet de gehele visserijcultuur machtig is en nog bestuurlijke 
ervaring op moet doen. Maar zullen deze zeker niet uit de 
weg gaan.

Alle lopende zaken zullen wij voortzetten en trachten 
deze naar alle tevredenheid uit te voeren. Wij willen 
transparant zijn naar onze leden en mocht u vragen hebben 
schroom dan niet om deze te stellen. Dit kan tijdens de 
clubavonden op de dinsdag (1e dinsdag van de maand is er 
bestuursvergadering) of via e-mail.

Erg blij ben ik dat Jan Hondebrink is gebleven als 
penningmeester. En weer terug in het bestuur zijn na 
een paar jaar Frits Noordman als wedstrijdcommissaris 
en slechts een jaar weggeweest uit het bestuur Hans te 
Winkel voor de ledenadministratie, als kantinebeheerder 
en voor de ligplaatsen. Nieuw binnen dit bestuur zijn 
Michel Smit voor de jeugdzaken en Eddie Mossel voor het 
water-  en visstandbeheer en het promoteam. Beide heren 
hebben al enkele jaren meegelopen.
Als secretaris dachten wij Hans Stuivenberg binnen ons 
bestuur te kunnen installeren, echter heeft deze vanwege 
zijn nieuwe werkzaamheden te kennen gegeven deze taak 
niet te kunnen vervullen. Vandaar dat wij naarstig op zoek 
zullen gaan naar een andere secretaris.
Hans blijft wel beschikbaar voor diverse taken binnen de 
vereniging, waaronder de website.

De nationale hengeldag heeft plaatsgevonden op 28 mei 
jongstleden en dat betekent dat er door de jeugd van 
Enschede weer gevist mocht worden op de forelvijvers van 

de Forelderij in Enschede (verderop in dit bulletin meer 
hierover), maar voor een bepaalde groep vissers onder ons 
begon het bloed al een aantal dagen van te voren sneller 
te stromen, omdat op deze dag alle wettelijke toegestane 
hengelmethodes weer mochten worden toegepast. Dus 
het vissen met kunstaas en/of een dode aasvis vindt weer op 
grote schaal plaats. Over het vissen op snoek bestaat veel 
verwarring. Ook dit is toegestaan, u moet de snoek echter 
direct terugzetten in het water waar hij gevangen is. Maar 
dit is al het hele jaar verplicht, evenals het terugzetten van 
een karper.

Verder wil ik u vermelden dat wij als V.I.O.S. ons clubhuis 
ter beschikking hebben gesteld aan het Koningin 
Wilhelmina Fonds, de stichting ter bestrijding van kanker. 
Deze stichting die veel goed werk doet hebben wij in de 
gelegenheid gesteld om kosteloos van ons clubhuis gebruik 
te kunnen maken voor hun vergaderingen..

De problematiek rond de begroeiing van enkele vijvers 
waaronder Vlierstraat en Zuid-Hollandlaan zullen wij 
helaas niet eerder aan kunnen pakken dan in het najaar.
Het maaien van de vijvers blijkt niet effectief te zijn en de 
begroeiing komt daardoor snel en in grotere mate terug, 
daarbij is het risico op beschadigde vissen en ook dode 
vissen veel te groot. Het water- en visstandbeheer is druk 
doende om dit probleem voor volgend jaar de kop in te 
drukken.

Tot slot wil ik u namens het bestuur, een fijn visseizoen en 
een prettige vakantie toewensen.

Namens het bestuur,

Johan van de Kolk

VIOS HOES
Eeftinksweg 17
7541 WE Enschede
Tel. 053-4782086

Geopend dinsdags van 
10:00 tot 12:00 uur 
en vanaf 19:30 uur . 
(Clubavond).

Banknummer

t.n.v. VIOS

E-mail:
hetvios-hoes@ziggo.nl

Website:
www.vios1924.nl
Hans Stuivenberg
hetvios-hoes@ziggo.nl

BESTUUR
Voorzitter
Johan van der Kolk

Secretaris
Vacant

Penningmeester
Jan Hondebrink

Jeugdbeleid
Michel Smit
053-4782086
06-15315085

Steigerbeheer / 
Ledenadministratie
Hans ter Winkel
053-4782086

Viswedstrijden
Frits Noordman
053-4782086
06-22441740

Promo-water 
en visstandbeheer
Eddy Mossel
053-4782086
06-43970844

LEDENADMINISTRATIE

Overlijden, adreswijziging, 
aanmelden of opzeggen 
lidmaatschap 
(voor 1 oktober)
vios@vispas.nl
of 053-4782086

VISSTERFTE

Neem bij calimiteiten en of 
vissterfte contact op met 
Eddy Mossel 
06-43970844

VAN HET BESTUUR

Dit is mijn eerste voorwoord als voorzitter. Natuurlijk heeft u van mij eerder een voorwoord 
gelezen, maar dat schreef ik als vice-voorzitter.

Met trots kan ik u vermelden dat wij er in geslaagd zijn om tijdens de jaarvergadering in 
april een compleet bestuur te installeren. Met slechts drie stemmen tegen, stemden de 100 
aanwezigen voor het nieuwe bestuur.
 

VIS MEE MET DE 55+ COMPETITIE 2016 JEUGDWEDSTRIJDEN

8 WEDSTRIJDEN IN VISRIJKE VIJVERS 

+ DE VLEESPAKKETTEN-WEDSTRIJD

LOTEN OM 07.00 UUR, 
VISSEN VAN 08.00 
TOT 13.00 UUR

INLEG € 12.50.

OPGAVE: HENK WILMINK 
074-3762546
OF HJWILMINK@HETNET.NL  
(VOORKEUR)

20 APRIL  BUURSERSTRAAT
04 MEI  STOKHORSTVIJVER
18 MEI  VIOSVIJVER
01 JUNI  UTRECHTLAAN
15 JUNI  BUURSERSTRAAT
29 JUNI  STOKKUMBRINK
13 JULI  MARIENDAAL
27 JULI  BETONVIJVER 
10 AUG  BETONVIJVER  
 VLEESWEDSTRIJD

11 MEI BUURSESTRAAT
25 MEI STOKHORSTVIJVER
8 JUNI BETONVIJVER
22 JUNI VLIERSTRAAT
13 JUNI STOKKUMBRINK
 
18.00 UUR LOTEN
VISSEN VAN 18.30 TOT 20.30 UUR
 
ZONDAG 11 SEPTEMBER
JUNIOR/SENIORWEDSTRIJD

NL87RABO0396 8880 54
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