
VIOS-A.Moelikerbokaal

informatie bulletin



U bent lid van onze mooie vereniging V.I.O.S. En 

waar mag u dan vissen: natuurlijk in de door V.I.O.S. 

gepachte wateren, waaronder alle vijver in Enschede, 

Smulders, Dinkel en het Twente kanaal vanaf haven 

Enschede tot aan de Lonneker brug.

Verder mag u in de meeste buitenwateren in Nederland 

vissen, wat wil zeggen de kanalen, rivieren en en wat 

diens meer zijn. Deze wateren kunt u vinden in het 

boekje welke u bij de vergunning heeft ontvangen 

of u kunt de visplanner op uw mobiel downloaden, 

waarop u ook kunt vinden waar u wel of niet mag 

vissen.

Wij kregen de laatste tijd enkele vragen binnen van 

onze buurverenigingen om u duidelijk te maken dat 

er niet in hun wateren gevist mag worden.

Het is dus niet toegestaan om in wateren te vissen 

die door een andere vereniging gepacht zijn, 

zoals bv Losser, Hengelo of andere gemeenten, 

tenzij u daarvoor eeneen vergunning koopt of een 

b-lidmaatschap aanvraagt, waarbij u de afdracht aan 

de federatie en sportvisserij Nederland via de website 

van sportvisserij Nederland kunt terug vragen.

Het zal u niet ontgaan zijn dat wij ook getroffen zijn 

door de in de volksmond genoemde karperpest, 

waardoor helaas een overgroot deel van het bestand 

om is omgekomen.

Nu ik dit aan het schrijven ben is het gelukkig op zijn 

retour en hebben we de meeste ellende gehad. 

Medewerkers van het wavi-team en het waterschap 

Vechtstroom hebben hier wekenlang hard aan 

gewerkt, waarvoor wij als V.I.O.S. ze heel dankbaar 

voor zijn.

Let u op dat de openingstijden van het clubhuis 

veranderd zijn, de actuele openingstijden kunt u 

vinden in ons colofon.

Op 15 april hebben wij de jaarvergadering gehad, 

zoals iedere derde woensdag van april, welke zeer 

rustig en vlot is verlopen, er waren zo’n 80 personen 

aanwezig en en natuurlijk werden er weer diverse 

jubilea in het zonnetje gezet.

En natuurlijk waren we op nationale hengeldag op 

30 mei jongstleden weer op de Forelderij waar de 

kinderen die ochtend gratis op forel mochten vissen.

Wilt u nieuws van V.I.O.S. volgen dan kunt u ons 

bezoeken op de de website www.vios1924.nl of 

via de Facebookpagina van Hengelsportvereniging 

V.I.O.S..

Rest mij u nog namens het bestuur u een aantal fijne 

zomermaanden toe te wensen en fijne vakantie en 

zoals ze in het Engels zeggen Tight Lines of zoals 

in Duitsland Petri Heil maar wij zeggen een goede 

vangst.

Namens het bestuur,

Johan van de Kolk

Van het bestuur

De vakantie’s staan er aan te komen en er is weer veel tijd om te gaan vissen.
Na een veel te koud voorjaar is dan eindelijk het betere weer aangebroken en 
zullen we weer met grote getale aan de waterkant vertoeven.
Mogen we nu zomaar vissen?

Ja en nee, we hoeven om een hengeltje uit te gooien, geen moeilijk examens  
te doen zoals dat bij onze oosterburen en andere Europese landen wel het 
geval in. Maar..... we moeten natuurlijk wel in het bezit zijn van een vispas en 
dat is dan tevens de vergunning van de rechthebbende om op een bepaald 
water te mogen vissen.



NATIONALE HENGELDAG 2015 BERICHT VOOR 
ONZE 65 + LEDEN

Zoals gebruikelijk organiseren we ook dit 
jaar weer een dag voor deze leden.

Deze dag is natuurlijk weer op de 
laatste woensdag van augustus en wel 
26 augustus.

Uiteraard gaan we weer naar de forelderij 
in Usselo alwaar u om 8 uur wordt ver-
wacht en waar we bij een kopje koffie de 
loting gaan verrichten. 

Na 4 uurtjes vissen gaan we om 
+/- 13.00 uur aan de BBQ.

Opgeven voor deze dag is verplicht, 
echter omdat ons clubhuis alleen nog op 
dinsdagmorgen tussen 10.00 en 12.00  
geopend is en er nog vakantie is kan dit 
vanaf dinsdag 28 juli 10.00 uur.

Dit kan op telefoonnummer 053-4782086 
of kom dan even langs.

We gaan er weer een mooie dag van 
maken

Het Bestuur.

VIOS-A.Moelikerbokaal

Na 2 jaar matige opkomst voor deze 
mooie en misschien wel belangrijkste 
bokaal van onze vereniging, gooien we 
het dit jaar over een andere boeg! 
 
In plaats van de oorspronkelijke viswed-
strijd voor de Vios bokaal is besloten 
om een blinde koppel wedstrijd te gaan 
houden. Dit houdt in dat je niet weet 
voor aanvang van de wedstrijd met wie 
je samen vist. 

Welk koppel mag zich een jaar lang kam-
pioen noemen van de Hsv Vios in deze 
eerste editie van deze mooie bokaal. 

Datum: zondag 30 augustus 2015

Tijdstip: 07.00 uur 

Locatie: Clubhuis Vios, 
Eeftinksweg 17. 

Hier zal tevens de loting plaatsvinden.  
In welke vijver gevist gaat worden, 
is nog een verrassing. 

Aanmelden:
Opgave vóór 23 augustus 
bij Koen Jongman via E-mail:
koen_mascha@ziggo.nl

EEN DIKKE 10

Beste vissers, als ik dit schrijf ,zijn we al 
weer een poosje bezig,en het verloopt nog 
steeds naar wens, ondanks dat we veel 
hebben moeten organiseren, vanwege de 
karperziekte. Daarom moet ik onze vissers 
een dikke 10 geven, want je hoort maar zel-
den of niets over het probleem dat bijna alle 
wedstrijden in het kanaal worden gehouden.

Collega koen jongman en ik zijn al naar an-
der water gaan kijken, en kwamen uit bij de 
berkel in Lochem. Een prachtig stukje water 
en daar wordt ook nog eens goed gevangen 
naar wat ik gehoord heb.

Dit is dan wel voor de senioren, want er 
moet natuurlijk wel een stukje gereden 
worden. En voor de oudere deelnemers o.a. 
de 50 plus en de old stars zal er gauw een 
einde komen aan het kanaal vissen, want 
met een week of twee, en ik schrijf dit de 
5e juni,mag je (ondervoorbehoud) weer in 
de vijvers vissen.
Ook deze mensen wil ik nog bedanken voor 
het geduld dat jullie hebben opgebracht.
Verder lopen alle wedstrijden zo als het 
hoort, en ik hoop dat U allen nog veel visple-
zier mag beleven.
groetjes Jan Jonkers - wedstrijdleider.
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Het was guur en koud op zaterdag 30 mei jl.
De nationale hengeldag verliep guur en 
koud, en de kinderen die zich aan de forel-
vijvers van de Forelderij begaven die morgen 
zaten er verkleumd bij. De ouders, grootou-
ders of andere begeleiders zaten diep in hun 
jassen verscholen naast hun kinderen zaten, 
vroegen aan ons, waarom dit evenement 
niet in de zomer gehouden kon worden.
Er waren ook kinderen bij die voor het eerst 

een vis aan de haak sloegen en het daar wel 
weer warm van kregen. 
Ondanks de kou is er leuk gevangen en de 
meeste kinderen gingen dan ook wel met 
één of meerdere forellen naar huis.
Een korte foto impressie volgt hieronder, 
en waarschijnlijk zien we jullie volgend jaar 
weer terug in Usselo .

Johan van der Kolk.

NATIONALE HENGELDAG 2015

Het was guur en koud op zaterdag 30 m



JAARAGENDA VIOS 2015

Januari
06 Nieuwjaarsreceptie Vioshoes 
12 Bestuursvergadering
Februari
09 Bestuursvergadering
Maart
09 Bestuursvergadering
23 Start Jeugdcursus 
April
07 Bestuursvergadering
11 NOK Steenwijk 
14 Begin Oldstars competitie ?
15  Algemene Ledenvergadering Meros 

J.Vermeerstraat 
22 Begin 55+ competitie 
23 Begin Donderdagavond competitie
25 Begin Senioren competitie
Mei
04 Bestuursvergadering
16  Selectie NK Senioren 

en Korpsen Steenwijk
30 NATIONALE HENGELDAG
 Forelderij Usselo
Juni
02 Bestuursvergadering 
06 Selectie NK Jeugd Urk
13 Selectie NK Senioren Feeder Urk
Juli
Vakantie 
Augustus
26 65 + dag 
29 NK Senioren Nederweert
30 Viosbokaal Senioren
 Andries Moelikerbokaal Junioren
September
05 Rayonwedstrijd  (BET)
05 Nk Junioren URK
07 Bestuursvergadering
12 Vrijwilligersdag 
12 NK Feeder
19 Prijzenwedstrijd Rayon (ovb)
26-27 NK Korpsen Hellevoetssluis
Oktober
06 Bestuursvergadering
14 Afsluiting 55+ en Oldstar competitie
28  Afsluiting Senioren en 

Donderdagavond competitie
November
03 Bestuursvergadering
December
01 Bestuursvergadering
15 Medewerkers bijeenkomst Vioshoes

Wijzigingen voorbehouden.

Elke Dinsdagavond Clubavond 
Vioshoes vanaf 19.00 uur.

VISVERENIGING VIOS ENSCHEDE MAAKT VISVIJVERS 
REERINKLANDEN EN BUURSERSTRAAT WEER MOOI!

JUBILEUM 

Zoals de meeste leden wel weten is Johan 
v/d Kolk al jaren druk met het geven van de 
jeugdcurcus en de bijbehorende wedstrijden.
Per toeval kwam ons ter ore dat hij dit op 8 
juni 2015 precies 25 jaar deed. Het bestuur 

heeft hem tijdens de les overvallen en hem 
in de bloemetjes gezet. Want 25 jaar dit 
werk doen kun je niet ongemerkt voorbij 
laten gaan. Johan nogmaals gefeliciteerd 
met dit jubileum en dat je er nog lang mee 
doorgaat.
Het Bestuur.

De visvereniging VIOS Enschede zet zich in om voor omwonenden en haar eigen leden de vis-
vijvers aan de Reerinklanden en aan de Buurserstraat mooier beter toegankelijk te maken en te 
houden. Hoveniersbedrijf Wissink heeft hiervoor inmiddels de uitvoering van enkele werkzaam-
heden voor de VIOS Enschede afgerond.

de omgeving kan verbeteren. Voor zowel 
vissers als de omwonenden van de visvij-
vers.

Helpt u ook mee?
Helpt u visvereniging VIOS mee om de 
omgeving van de visvijvers in Enschede te 
verbeteren? Dat kan al heel simpel door 
bijvoorbeeld het opruimen van eventueel 
zwerfafval?

Of wil je zelf in uw eigen buurt de kwaliteit 
van de openbare ruimte verbeteren? Dat kan 
natuurlijk! Er zijn daarvoor verschillende mo-
gelijkheden waarmee de wijkbeheerder van 
uw stadsdeelbeheer u graag verder helpt. 
Meer informatie en een overzicht van moge-
lijkheden vind je op www.jijmaaktdebuurt.
nl/samenonderhouden  

Afb. 1: Visvereniging VIOS Enschede herstelt 
de oude beschadigde steigers bij de visvij-
vers aan de Reerinklanden en Buurserstraat.

Afb. 2: Hoveniersbedrijf Erik Wissink voert 
namens visvereniging VIOS Enschede de 
herstelwerkzaamheden uit.

Meer informatie over 
visvereniging VIOS?
Meer informatie over VIOS Enschede vind je 
op hun site www.vios1924.nl 

Wat gaat visvereniging 
VIOS Enschede doen? 
Bij de vijvers zijn verschillende werkzaamhe-
den en verbeteringen door de VIOS Enschede  
opgepakt en worden ook de komende tijd 
nog uitgevoerd. Dit in overleg met Stads-
deelbeheer Zuid van de gemeente Enschede. 

Het gaat dan bijvoorbeeld om:
 •  Repareren van de steigers voor minder 

validen langs het water;
 •  Zelf snoeiwerkzaamheden uitvoeren 

langs het water om de toegankelijk-
heid tot het water voor vissers en om-
wonenden te verbeteren; 

 •  Zorgen voor goede bereikbaarheid van 
het water door zo nodig zelf maai-
werkzaamheden uit te voeren rond de 
vijvers;

 •  Regelmatig opschoonacties houden 
samen met leden, waarbij ook oevers 
vanuit het water met behulp van 
speciale drijfpakken worden schoonge-
maakt. 

Waarom zet visvereniging VIOS Enschede 
zich in voor deze verbeteringen?
De visvereniging ziet dat door de noodza-
kelijke bezuinigingen op openbare ruimte 
de gemeente de werkzaamheden niet zelf 
meer kan uitvoeren. VIOS vindt het belang-
rijk dat de bereikbaarheid en kwaliteit van 
de viswaters in stand blijft voor haar onge-
veer 5300 leden. Ook vindt zij het belangrijk 
dat omwonenden van de visvijvers een pret-
tige leefomgeving hebben en houden met 
schone en toegankelijke visvijvers. 

Hoe verder? 
Als de nu gehouden verbeteringen succesvol 
zijn wil de visvereniging VIOS onderzoeken 
of zij ook bij andere vijvers via eigen inzet 



Ledenadministratie

Sportvisser Informatie 

bulletin is het officiële 

(mededelingen) blad van 

de hengelsportvereniging 

V.I.O.S. Dé hengelsportver-

eniging van Enschede en 

omstreken. Overname van 

artikelen is toegestaan mits 

de bron wordt vermeld.

Alle correspondentie m.b.t. 

overlijden, verhuizen, aan-

melding nieuw lidmaatschap 

of opzegging van lidmaat-

schap dient te worden 

gestuurd naar: vios@vispas.nl

Telefoonnummer: 

053 4782086

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 

Colofon Jaargang 9 - Nummer 2 - Juni 2015

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
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
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



Boxxer werphengel 
met axxa craftier F 

2000 molen, nu voor 
de speciale prijs van 

29,95 voor

Bij aankoop van € 9,95 
of meer  aan tuigjes 

een telescoophengel 
van 3 meter

Een kortdelige, sterke oversteekhengel met een opvallend en modern design. Een leuke startershengel, 
maar ook zeer geschikt als kanthengel op vijvers of voor het vissen in havens tijdens de koudere maanden. 
Kortom een zeer universele hengel.

geheel gratis!

105 x 105 
inclusief 1,8 meter 

steel 

Prologic firestarter 
karpernet  

Spro overload

3,6 meter, 3 lb, mooie 
matte zwarte blank, 6 
ogen, met een boxxer 

vrijloopmolen inclusief 
snoer geen € 44,95

voor drie hengels incl.
u en v-steunen

Focus carp 

Ron thompson rodpot 

Camo carp set
Een hele mooie set bestaande uit een camou carbon hengel 
met een exclusieve print met 6 sic-ogen en 2,75/3 lb en een 
camou vrijloop molen met 6 kogellagers , 
dikke powerbeugel, cnc gefreesde 
slinger, anti twist lijnroller en deadbolt. 
Complete set inclusief 300 meter snoer

2 types foreltassen met 
diverse mogelijkheden 

voor het opbergen van uw 
potjes forellendeeg tot 
aan de onderlijnen en 

dobbers  

voor de karper 
of snoek 
100 x 60 cm 

6-poot Carp stretcher met 
stalen frame. Ons instapmodel 
"Pioneer-Stretcher" Deze 
stretcher is ontwikkeld met 
sterke 600D Oxford nylon stof. 
Ook in het kussen en goed 
opgevuld met ademende stof.

3 verschillende trout float 
systemen van Ron 

Thompson compleet met 
dobber, gladbuisje, 
stoppers, loodje en 

warteltjes

Jubilee 30 molen
2 kleurige spoel, supersmal huis, 
4 precisie stalen kogellagers, 
Deadbolt, laag gewicht 
slechts 282 gr.

Zeeker bite alarm van spro
Een modern design, 2 blue led's, verstelbare 
toon en volume en werkt op een 9 volts 
blokbatterij en voor de prijs 
kun je ze niet laten liggen 

Rod Rodman X – Power 
Winkle picker in 2,4 of 2,7 meter zeer strak, dun, 
2 toppen , sic-ogen en kurken handgreep

 Er zijn al 2,7 meter pickers 
 in ons assortiment vanaf 22,50

Struinmat

diverse soorten 
normale prijs 4,95 
nu 3 voor 

Stabilo 
matchpennen 

PIONEER ECO 

Volg ons ook op

van de Kolk hengelsport 
Enschede

Volg ons ook op
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VANAF

VOOR
SLECHTS

VOOR
SLECHTS

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  

 

 

 




