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3 meter 
Cresta Clubwinner 
Medium Method 

feederhengel 

Een semi-parabolische 
Method Feeder in de 

populaire lengte voor de 
korte tot middellange 

afstand. De hengel is licht 
en gevoelig maar heeft nog 

altijd de perfecte dosis 
ruggengraat om karpertjes 

de baas te kunnen.
 

Topklasse commercial feeder is 
door zijn progressieve actie 

speciaal gemaakt voor de 
methodvisserij  in putten, vijvers 

en plassen op grote brasem en 
karper. Werpgewicht: >75 gram, 

2 delen, 2-poots sic-ogen, 1-poot 
ogen op de top,  

drie carbontoppen.

De perfecte feeder met heavy 
action en een werpgewicht tot 

150 gr. om lange afstanden mee 
kunnen werpen. Deze dunne 

blank is verstevigd op de bussen 
en is voorzien van sic-ogen.

 4 toppen.

Een geweldig mooie hengel voor 
het vissen op grote brasem en op 

karper met de methodfeeder. 
Door zijn lengte is deze hengel 

op verschillende types water 
inzetbaar, maar is zeer geschikt 
op vijvers en plassen en op de 
commercials. wordt geleverd 

met twee toppen.

De MasterCast Feeder van Albatros 
is verkrijgbaar in twee verschil-
lende maten; 420 cm en 450 cm.

Speciaal ontwikkeld voor het 
vissen op groot en stromend water 

zoals de grote rivieren. Dit is een 
werpkanon die korven

met gewichten tot 150 gram met 
gemak wegzet. 

Een zeer mooie parabolische feeder met gevoel en souplesse. De Starline is prachtig afgebouwd 
met blauwe details in de reelhouder, blauwe SIC voeringen in de ogen en blauwe details in 
de wikkelingen. De Starline is voorzien van maar liefst 4 toppen 
en daarmee kom je overal en op vele wateren goed uit de voeten.

Prologic firestarter 
karpernet  

Starline feeder 3,9 meter of 4,2 meter 

Trabucco pelletfeeder 
Albatros Mastercast 

Feeder Een feeder voor de verwende 
feedervisser, deze prachthengel 

voldoet aan alle eisen die een 
goede feeder moet hebben. Ze zijn 
voorzien van 3 toppen en hebben 

een werpgewicht tot 100 gram, 
zodat ze multifunctioneel 

inzetbaar zijn. 

De libarator feeder Een prachtige 3,6 meter pelletfeeder met een werpgewicht 
van 20 tot 75 gram, voorzien van HD - ogen en 2 verschil-
lende toppen. een prachthengel die door 
zijn demping uitermate geschikt is voor het 
vissen op grote brasems en kleine karpers.

Deze molen is uitermate 
geschikt voor op de (method)-
feederhengel, penhengel of 
doodaashengel
6 kogellagers

AXXA feeder spezial 4000 
Deze feedermolen is perfect geschikt voor de kortere 
feeders en de methodfeederij. 9 kogellagers 1 walslager 
deadbolt 2 aluminium spoelen met op 
iedere spoel twee lijnclips 
cnc gefreesde slinger 
met powerknop 

Cresta feeder/match 4000 
Deze molen is speciaal gemaakt voor het match en 
feedervissen, voorzien van ronde lijnclip en extra 
gladde spoel wat verre en nauwkeurige worpen 
mogelijk maakt.

Dura cast 6000 FD  
Deze molen is door zij kracht en uiterst lang spoel de 
geschikte molen voor het feederen op afstand.
13 Kogellagers • One-Way Clutch Anti Retour systeem
Front drag system • Full balanced rotor
CNC Aluminium spoel. •  Extra grote lijnrol 
CNC Aluminium slinger • Extra dikke as
Soft grip power slingerknop

Spro Mondena 
feeder LCS 740

Onze klantenkaart 
is een feit 

vraag er naar 
en spaar voor mooie 
hengelsportartikelen

Volg ons ook op

van de Kolk hengelsport 
Enschede

Drennan Red Range 
carpfeeder 10 ft 

Trabucco Sygnum TXL 
longdistance feeder 

kijk voor weekaanbiedingen op:

NU
SLECHTS

VANAF

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  

 

FEEDERVISSEN BIJ VAN DER KOLK HENGELSPORT
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ALGEMEEN REGLEMENT VISWEDSTRIJDEN HSV VIOS 

1. Het aantal wedstrijden wordt door de betref-
fende wedstrijdcommissie vastgesteld. 

2. Twee wedstrijden mogen worden afgeschreven 
zonder puntenaftrek, behalve als je een of twee 
wedstrijden niet afmeld worden die met 25 pun-
ten per wedstrijd genoteerd, en kan je deze ook 
niet meer afschrijven. Worden alle wedstrijden 
gevist dan worden de twee slechtste resultaten 
buiten beschouwing gelaten. 

3. De tijdsduur en de aanvang van de wedstrijd en 
het tijdstip van loting wordt vastgesteld door de 
betreffende wedstrijdcommissie. 

4. Het gewicht van de gevangen vis bepaalt 
de uitslag. Alle gevangen vis telt mee (behalve 
Paling-Snoek en Snoekbaars) voor de uitslag. 

5. Puntentelling: 1e plaats 1 punt; 2e plaats 2 
punten enz. Afwezig bij een wedstrijd worden de 
punten van aantal deelnemers +1 punt bijgeteld.  

6. Om voor een prijs in aanmerking te komen 
moet het maximale aantal wedstrijden worden 
gevist minus 2 wedstrijden. Degene die het min-
ste aantal punten heeft is winnaar. Bij gelijk aantal 
punten, geeft het totaal gewicht van de meetel-
lende wedstrijden de doorslag. 

7. Er  kan worden  gevist  in 2 vakken  
bv. vak A 1 t/m 15 en vak B 16 t/m 30. 

8. Er mag maximaal met 1 hengel worden gevist 
en worden gevoerd. Vissen met een vaste hengel 
en gelijktijdig voeren voor het vissen met de fee-
der, ook al zit hieraan geen onderlijn bevestigd, is 
niet toegestaan. Omgekeerd uiteraard ook niet. 

9. Het gebruik van gekleurd en levend aas is niet 
toegestaan, imitatie hiervan wel.  

10. Zwaar voeren is alleen toegestaan bij de aan-
vang van de wedstrijd. Tijdens de wedstrijd is licht 
bijvoeren toegestaan. Het gebruik van de katapult 
is voor eigen risico. Voor de wedstrijden in de Vios  
vijvers geldt maximaal 500 gram droog voer voor 
de duur van de wedstrijd . Hier zal streng op toe 
gezien worden bij overtreding wordt men uitge-
sloten van verdere deelname aan de competitie.

10 A. Met ingang van 01-01-2016 is het bij de 
wedstrijden in de vijvers verboden te vissen en/of 
te voeren met pellets en/of boilies bij overtreding 
volgt uitsluiting voor de gehele competitie.

11. De vis die zich bij het eindsignaal in het leefnet 
bevindt telt mee voor de uitslag. Ook de vis die 
al op dat moment aan de haak zit. (mits binnen 5 
minuten geland)

12. Het terrein dient na de wedstrijd schoon te 
worden achter gelaten. 

13. De wedstrijdleiding heeft de bevoegdheid 
de wedstrijd bij slechte weersomstandigheden 
bijvoorbeeld bij onweer of andere calamiteiten 
(ongevallen, e.d.) stil te leggen en indien mogelijk 
na enige tijd te hervatten. Indien 50 % van de to-
tale wedstrijdduur is gevist en het vaststellen van 
de uitslag levert geen gevaar op dan is de wedstrijd 
geldig. Wordt er korter gevist dan 50% van de 
wedstrijdduur en hervatting is niet mogelijk dan is 
de wedstrijd ongeldig en wordt een vervangende 
wedstrijd bepaald door de wedstrijdcommissie. 

14. Deelname aan wedstrijden geschiedt op eigen 
risico. 

15. Een wijziging in dit reglement dient te gebeu-
ren in overleg met het bestuur van de HSV VIOS.

16. Iedere deelnemer ontvangt voor de aanvang 
van de competitie een Algemeen reglement 

17. De HSV VIOS  kan niet verantwoordelijk 
en aansprakelijk worden gesteld voor diefstal of 
enigerlei schade voortvloeiende uit voorbereiding, 
deelname of na afloop van de wedstrijd. 

18. De HSV VIOS kan niet verantwoordelijk en 
aansprakelijk worden gesteld voor ongevallen, let-
sel of anderszins voorafgaande, gedurende of na 
afloop van de wedstrijd. 

19. Iedere deelnemer wordt geacht het Algemeen 
Reglement te kennen. 

20. Negatieve uitlatingen of onsportief gedrag 
naar deelnemers of organisatie wordt niet geto-
lereerd en zal voor betrokken deelnemer leiden 
tot uitsluiting van de competitie. De organisatie 
behoud zich het recht om hierover zelf een besluit 
te nemen.
 
21. In gevallen waarin de reglementen niet voor-
zien beslist de betreffende wedstrijdcommissie. 
De uitspraak van deze commissie is bindend. 
Bezwaar of beroep is niet mogelijk. 

Enschede  Januari  2015. Het Bestuur.

JAARAGENDA VIOS 2016

JANuARI
05 Bestuursvergadering 
08 Nieuwjaarsreceptie Vioshoes 

FEbRuARI
02 Bestuursvergadering

MAART
01 Bestuursvergadering

ApRIL   
04 Start Jeugdcursus 
05 Bestuursvergadering
12 Begin Old Stars competitie 
16 Begin Senioren competitie 
20  Algemene Ledenvergadering Meros 

J.Vermeerstraat 
20 Begin 55+ competitie 
21 Begin Donderdagavond competitie 
 
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
10 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

Elke Dinsdagavond Clubavond  Vioshoes 
vanaf  19.00 uur. Voor de data van de wed-
strijden kijk op de website www.vios1924.nl
Wijzigingen voorbehouden.De wedstrijdcommissie bestaat uit : 

Jan Jonkers - Wedstrijdleider  /  H Voerman - Secretaris  /  H Wilmink - 55+  /  A v/d Veen - Old Stars
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ALGEMENE  
LEDENVERGADERING

Hierbij hebben wij het genoegen u uit te 
nodigen tot het bijwonen van onze Jaarlijkse 
Algemene Voorjaarsvergadering die gehou-
den zal worden op woensdag 20 april 2016  
in het clubgebouw van Meros aan de Jan 
Vermeerstraat 47 te Enschede. Aanvang 
19.30 uur. De zaal is open om 19.00 uur.
 
AGENDA:
1. Opening.
2. Mededelingen.
3.  Notulen van de Algemene Leden  

Voorjaarsvergadering van 15 april 2015.
4. Jaarverslag 2015.
5. Financieel jaarverslag 2015
6.  Verslag kascommissie
7. Benoeming nieuw lid kascommissie.
8. Huldiging Jubilarissen.
 
pAuZE 

9.    Bestuursverkiezing.
  Aftredend de heren H. Voerman ,  

J v/d Kolk Heer J Hondebrink is  
afgetreden en niet herkiesbaar.. 

  H. Voerman en  J v/d Kolk  stellen zich 
herkiesbaar.

Zoals bekend is de taak van Voorzitter 
vacant.    

Ingevolge art. 9, 3e en 4e lid van de Statu-
ten kunnen door leden eveneens kandidaten 
worden voorgedragen. Zulks een voordracht 
dient schriftelijk te geschieden, ondertekend 
door ten minste 10 leden en tenminste 14 
dagen voor de vergadering bij het secre-
tariaat te zijn ingediend, voorzien van een 
eveneens schriftelijke bereidverklaring van 
de kandidaat.

10. Rondvraag.
  Punten voor de rondvraag kunnen tot 

de aanvang van de vergadering schrifte-
lijk bij het bestuur worden ingediend.

11. Sluiting

12. Verloting

Het V.I.O.S.-bestuur.
Wij rekenen op uw komst!

N.b. Eventuele voorstellen dienen uiterlijk 
10 April 2016 in het bezit te zijn van de 
secretaris, p/a Het Vioshoes Eeftinkweg 17 
7541WE Enschede 

bESTE JEuGDLEDEN

WEDSTRIJDEN ZATERDAG 2016   7:00 uuR LOTEN - 8:00 T/M 13:OO uuR VISSEN

WEDSTRIJDEN OLD STARS 2016

Op maandag 4 april gaan we weer van start 
met onze welbekende jeugdcursus voor de 
leeftijdsklasse van 8 tot en met 13 jaar.
In de cursus behandelen we alle aspecten van 
de hengelsport, te weten:
•	 	Vissen	op	witvis,	met	de	vaste	stok	als	wel	

met de feederhengel en matchhengel
•	 	Karpervissen	op	de	statische	manier	en	op	

de actieve manier met de pen en of vlok
•	 	Roofvissen	met	kunstaas	en	met	de	dode	

aasvis
•	 	Forelvissen	op	forelvijvers

We leren jullie haken aanzetten, onderlijnen 
maken, hoe je succesvol kunt zijn aan de wa-
terkant en welke vissen je kunt vangen hier in 
Nederland.

Om deel te nemen aan deze cursus hoef je 
alleen maar een goed humeur mee te nemen, 
want voor de rest zorgen wij. Dus het is hele-
maal gratis......

9 april  Noord oostelijke kampioenschappen 
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 twentekanaal 

lonnekerbrug. 
18 juni omleidingskanaal achter de kassen. 

12 april  Betonvijver vissen van 8 tot 12  
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                                      

De agenda voor de jeugdwedstrijden vind je 
verderop in dit bulletin. Ook daarvoor geld dat 
je ook hier helemaal gratis aan kunt deelnemen, 
en zoals gebruikelijk zijn er voor alle deelnemers 
leuke prijzen.

Opgeven voor deze twee aktiviteiten is wel ver-
plichten doe dat snel want vol = vol, en dat kun 
je doen op telefoonnummer 053-4307698 
of	even	naar	van	der	Kolk	hengelsport	aan	de	
Poolmansweg 150.

NATIONALE HENGELDAG

De Nationale hengeldag valt altijd op de laatste 
zaterdag van mei, en dat is dit jaar op de 28ste.
Alle kinderen tot en met 13 jaar die willen ken-
nis maken met de hengelsport mogen dan op 
de	Forelderij	in	Usselo	’s	ochtends	van	8	tot	12	
uur gratis op forel vissen in de vijvers aldaar.
Om	V.I.O.S.	Kun	je	naar	de	Facebookpagina	
van vios 1924 gaan.

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 amsterdamrijn-
  kanaal. 
1 okt prijzenwedstrijd oost nederland. 

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 
0610162841 b.g.g. 0534304199
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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

V. .O.S.HENGELSPORTVERENIGING V. .O.S.HENGELSPORTVERENIGING

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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Het is 6 maart als ik dit stukje voor u schrijf en heb 
vanochtend de voorlaatste wintercupwedstrijd gevist. 
Het was de eerste heerlijke dag sinds tijden, zonnetje, 
vrijwel geen wind en er werd vis gevangen. Maar ja, een 
zwaluw........ U kent het, maar wat we hebben gehad wordt 
ons niet meer afgepakt.

Nu kijken we vooruit naar het voorjaar en de zomer, 
dus zullen de diverse buitenactiviteiten weer langzaam 
plaatsvinden, en u en ik zullen de weg naar de waterkant 
weer diverse keren bewandelen om ons visje te verschalken. 
De vijvers zitten nu vol met vis, de kanten zijn gesnoeid 
en als het weer nu ook nog even meezit, kan ons niets 
meer van de waterkant weerhouden. De wedstrijden 
beginnen vanaf  medio  april, de jeugdcursus begint 4 april 
en de nationale hengeldag wordt weer georganiseerd op 
natuurlijk de laatste zaterdag van mei.

De roofvissers hebben even rust, want vanaf 31 maart tot 
en met de laatste zaterdag van maart mag er niet gevist 
worden met kunstaas, dode aasvissen en  slachtprodukten, 
of nabootsingen daarvan. Wat wel veranderd is dat men 
mag vissen met wormen, want hiervoor is de gesloten tijd 
afgeschaft. Op woensdag 20 april vind de jaarvergadering 

plaats in het clubhuis van Meros aan de Jan Vermeerstraat 
( verderop in dit nummer meer ), waar u uw stem kunt 
laten horen en eventuele suggesties aan uw  bestuur kunt 
voorleggen.

Beste mensen helaas is het nodig, maar dit jaar zullen wij 
strenger op laten treden door onder andere B.o.a’s om de 
misstanden langs de waterkant zoals, rommel achterlaten, 
vissen met drie hengels, niet in het bezit zijn van de 
benodigde papieren, visstroperij en wat diens meer zijn in 
te dammen, want het blijkt nog steeds dat een ( klein....) 
gedeelde van onze medevissers niet weten hoe ze zich 
moeten gedragen en denken dat alles mag en toegestaan 
is.Ik weet het, u weet precies hoe het moet en wat mag en 
niet mag, maar krijgt u controle, werk dan gewoon mee en 
niet tegen.

Nu rest mij alleen nog te vermelden dat het bestuur  
van V.I.O.S u een fijn visseizoen te wensen, en een 
GOEDE VANGST.

Namens het bestuur,

Johan van de Kolk

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: vacant...

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 / 
Promo- Waviteam
K. Jongman
Tel. 06 23555151
Bellen na 18:00 uur

Viswedstrijden Senioren
J. Jonkers
Tel. 0649675275
e-mail: 
friediweustink@gmail.com

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

Druk en verzorging:
De Drukkerij Homrighausen
Josinkstraat 54A
7547 AC Enschede
www.dedrukkerij.net

Vormgeving:
Solid Work
info@solidwork.nl
www.solidwork.nl

Van HET BESTuuR
Wat gaat de tijd toch snel, het lijkt wel of het pas geleden is, dat ik het vorige voorwoord 
heb geschreven. We hadden het daar over dat het snoekseizoen begonnen was, en nu ligt dit 
seizoen al weer achter ons. Een raar seizoen welke met perioden veel te zacht was, met daarop 
een korte periode met vorst. Toen dachten we dat we het wel gehad hadden, maar toen begon 
er een natte periode met redelijke temperaturen, begin maart de bekende maartse buien met 
sneeuw, regen en hagel maar was dat nu waar we op stonden te wachten. Nee niet echt !!! 

VIS MEE MET DE 55+ COMPETITIE 2016 JEugDWEDSTRIJDEn

WEDSTRIJDEn DOnDERDag aVOnD 2016

8 WEDSTRIJDEn In VISRIJKE VIJVERS 
+ DE VLEESPaKKETTEn-WEDSTRIJD

17:30 uuR LOTEn - 18:00 T/M 21:30 uuR VISSEn

21 APrIL VIOSVIJVEr 
28 APrIL TWENTEKANAAL Nz 
12 MEI BuurSESTrAAT 
19 MEI zWAAIKOM 
26 MEI TWENTEKANAAL zz 

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 STOKHOrST VIJVEr
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

2 JuNI BETONVIJVEr 
9 JuNI TWENTEKANAAL zz 
16 JuNI  NOOrDESMArKErONDWEG 
23 JuNI zWAAIKOM 
30 JuNI uTrECHTLAAN
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