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Pro Logic
Je snoer verversen 

voor het nieuwe 
seizoen

X LNT matte camo lijn 
in de maten 0.30, 
0.33 en 0.35 mm 

2,4 meter hengel, 
molen met snoer  

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.

Werphengelset van 
Ron Thompson

105 x 105 
inclusief 1,8 meter 

steel 

Prologic firestarter 
karpernet  

Spro overload

“Bass & Twitch”is de 
perfecte molen voor de 

kunstaas en streetfishing 
visserij, 7 + 1 kogellagers, 

anti twist lijnrol, dikke 
powerbeugel en 
deadboltsystem 

AXXA

Prologic C2 Celebration 
11,6 ft, 2,75 lb. Een prachtige 2-delige karper-
hengel in een mooie groene/bruine volcarbon 
blank welke met sic-ogen 
is afgebouwd  

2 types foreltassen met 
diverse mogelijkheden 

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

dobbers  

Met deze stoel 
komt de jarenlange ervaring 
van onze fabrikant volledig tot 
zijn recht. Deze "GRAND LUX" is 
nog comfortabeler door de 
extra vulling van premium 
sandwich 1.200D Oxford en 
600D polyester met een 
comfortabel neopreen kussen. 
Extra duurzaam aluminium 
frame.

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

AXXA Camo carp 6000 
Dikke powerbeugel, 5 + 1 koggellagers, anti- 
twist lijnrol, aluminium spoel, cnc gefreesde 
slinger 

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 

GRAND LUX
Armchair

PIONEER ECO 

Volg ons ook op

van de Kolk hengelsport 
Enschede

VANAF

VOOR
SLECHTS

VOOR
SLECHTS

1000
MTR

NU OOK
ON-LINE 

BESTELLENWWW.VANDERKOLK-HENGELSPORT.COM
KIJK VOOR WEEKAANBIEDINGEN OP: 

POOLMANSWEG 150, ENSCHEDE 
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Ook voor de jeugd zullen dit jaar weer divers 

activiteiten georganiseerd worden, waaronder de 

jeugdwedstrijden, de cursus en de laatste zaterdag in 

mei natuurlijk weer de Nationale Hengeldag waar de 

jeugd weer gratis kan vissen op forel bij de Forelderij 

in Usselo.

Van ons bestuurslid in spé, Koen Jongman, kwam er 

een noodkreet gezien de rommel langs de waterkant. 

Regelmatig is hij een de waterkant en ruimt dan de 

troep op die vissers daar achterlaten. Onlangs heeft 

hij het eiland in de vijver aan de Buursestraat schoon 

gemaakt waar hij uit de bomen diverse stukken 

karperlood met snoer en kunstaas heeft gehaald. We 

mogen er niet aan denken wat er gebeurt als vogels 

verstrikt raken in dit snoer. Bomen opsieren doen we 

tijdens de Kerst in huis of in de tuin, maar niet langs 

de waterkant.

LET OP DAT WAT U MEENEEMT NAAR DE WATERKANT 

OOK WEER MEENEEMT NAAR HUIS.

Willen wij onze mooie sport blijven beoefenen dan 

zullen we er toch wat voor moeten over hebben 

maar helaas zijn er altijd mensen die er moeite mee 

hebben hun troep mee te nemen. Ziet u rommel 

liggen, schroom dan niet dit even in een tasje mee 

naar huis te nemen.

Ook wil ik nog even de oproep herhalen waarin wij 

op zoek zijn naar een voorzitter. In een vereniging van 

ruim 5000 leden moet toch zeker iemand gevonden 

kunnen worden die deze functie kan invullen en die 

aan het volgende profiel voldoet:

- 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 geen vereiste maar 

wel een pré

- Goede contacten met overheid en instanties

Wilt u uw stem laten gelden binnen onze vereniging 

kom dan 15 april naar onze jaarvergadering in het 

clubgebouw van Meros. De agenda en verdere 

gegevens vindt u in dit bulletin.

Verder wil ik u als laatste woorden en goed visseizoen 

met prima vangsten toewensen en wellicht treffen we 

elkaar aan de waterkant of tijdens de jaarvergadering 

of een van onze clubavonden op de dinsdag van 19:30 

uur tot 23:00 uur.

Namens het bestuur,

Johan van de Kolk

Van het bestuur

De winter ligt gelukkig achter ons en we bereiden ons voor op weer een 
prachtig visseizoen 2015.

Wat ook achter ons ligt is het roofvisseizoen want vanaf 31 maart t/m de 
laatste zaterdag van mei mag er niet met kunstaas, dode aasvis op slachtafval 
gevist worden.

Voor de snoek geldt een gesloten seizoen van 1 maart t/m 30 juni, wat inhoudt 
dat je in die maanden de snoek die je vangt direct moet terugzetten in het 
water waarin je hem vangt. Voor ons ligt nu natuurlijk het witvisseizoen en het 
karperseizoen. De wedstrijden beginnen deze maand weer en als het water 
opwarmt wordt de vis weer actief.
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VOOR DE JEUGD

op maandag 13 april zullen de 
jeugdcursussen voor de jeugd 
van 8 t/m 14 jaar weer van start 
gaan.

Wij zullen jullie dan alles leren op het 
gebied van de sportvisserij. 
Onderwerpen die zeker behandeld 
zullen worden zijn:

- Haken aanzetten
- Materiaal keuze
- lokaas maken
- Hoe gaan we om met 
 de gevangen vis
- Karpervissen
- Feedervissen
- Forelvissen
- Snoekvissen
- Visherkenning en nog veel meer.

Wij kunnen maximaal 20 jongens en 
meisjes plaatsen. Vol = vol!

Wedstrijdvissen voor de jeugd

Wil je graag deelnemen aan de leuke 
viswedstrijden die door ons verzorgd 
worden en waar je de mogelijkheid hebt 
om je te plaatsen voor de Nederlandse 
kampioenschappen.

Er wordt gevist in twee leeftijdsklassen 
tot 12 jaar en van 12 tot 16 jaar.

De wedstrijden zullen op de volgende 
woensdagavonden plaats vinden: 22 
april, 6 mei, 20 mei, 3 mei en 20 juni. 

Er wordt gevist van 18:30 tot 20:30 uur 
en er wordt geloot om 18:00 aan het 
water.

Er zal gevist worden om dagprijsjes die 
voor aanvang van de volgende wedstrijd 
zullen worden uitgereikt en de grote prijs-
uitreikig zal plaats vinden in combinatie 
met een film op woensdag 27 juni in het 
clubgebouw van VIOS.

Deelname voor zowel de cursus als de 
wedstrijden is geheel gratis.

Opgeven kan bij: 
Van der Kolk hengelsport
Poolmansweg 150, Enschede.
Tel. 053 4307698.

HIERBIJ ALLE WEDSTRIJDSCHEMA’S VOOR HET JAAR 2015  

VIOS OLD STARS 2015
07-APR BuuRSESTRAAT
 VISSEN VAN 8 TOT 12 uuR  
 NA AFlOOP luNCH VIOS CluBHuIS 
14-APR STOKHORST  
28-APR VIOS VIJVER  
12-MEI KANAAl ZZ  
26-MEI BuuRSESTRAAT  
09-JuN KANAAl ZWAAIKOM  
23-JuN BETONVIJVER  
07-Jul STOKHORST  
21-Jul VIOS VIJVER  
04-Aug BuuRSESTRAAT
18-Aug KANAAl NZ
01-SEP BETONVIJVER
15-SEP VIOS VIJVER
29-SEP BETONVIJVER
 VISSEN VAN 8 TOT 12 uuR  
 NA AFlOOP luNCH VIOS CluBHuIS 
 
Alle wedstrijden: 7 uur loten  
Vissen VAn 8 tot 13 uur  

55+ COMPETITIE 2015  
22-APR BuuRSESTRAAT
06-MEI VIOS VIJVER 
20-MEI NOORDESMARKERONDWEg 
03-JuN BETONVIJVER 
17-JuN uTRECHTlAAN 
01-Jul BuuRSESTRAAT 
15-Jul VIOS VIJVER 
29-Jul NOORDESMARKERONDWEg 
12-Aug BETONVIJVER 

Afsluitwedstrijd utrechtlAAn  
 
DONDERDAGAVONDCOMPETITIE 2015  
23-APR VIOS VIJVER 
30-APR TWENTEKANAAl NZ 
07-MEI BuuRSESTRAAT

21-MEI ZWAAIKOM
28-MEI NOORDESMARKERONDWEg
04-JuN TWENTEKANAAl ZZ
11-JuN BETONVIJVER
18-JuN TWENTEKANAAl NZ
25-JuN ZWAAIKOM
02-Jul TWENTEKANAAl ZZ

loten 17:30 uur  
Vissen tot 21:30 uur  
er is een nieuw reglement. dit wordt u 
bij de eerste wedstrijd uitgereikt 
 
SENIORENCOMPETITIE 2015   
11-APR N.O.K.   
25-APR BuuRSESTRAAT 
02-MEI KANAAl AlMElO-NORDHORN  
16-MEI SElECTIE INDIVIDuEEl EN KORPS 
   
23-MEI BETON VIJVER   
06-JuN JEugD uRK   
13-JuN FEEDER uRK   
20-JuN NOORDESMARKERONDWEg  
27-JuN OMlEIDINgSKANAAl  
04-JuN VIOS VIJVER
11-Jul TWENTEKANAAl NZ  
29-Aug NK SENIOREN KANAAl 
 WESSEN-NEDERWEERD  
05-SEP NK JuNIOREN uRK   
12-SEP NK FEEDER EEMSKANAAl AMSWEER 
19-SEP ZWAAIKOM 
26 SEP EN 27-SEP 
 NK KORPSEN. KANAAl DOOR 
 VOORNE-HEllEVOETSluIS 
03-OKT KANAAl ZZ 
10-OKT VIOS VIJVER 

loten 7:00 uur. Vissen 8:00 - 13:00 uur. 
er is een nieuw reglement. dit wordt u 
bij de eerste wedstrijd uitgereikt.



VIOS COMPETITIE 55+ 2015

NATIONALE HENGELDAG

JAARAGENDA VIOS 2015  

7 APR BESTuuRSVERgADERINg 
7 APR BEgIN OlDSTARRSCOMPETITIE
11 APR NOK STEENWIJK
15 APR AlgEMENE lEDENVERgADERINg 
 MEROS. J. VERMEERSTRAAT
22 APR BEgIN 55+ OOMPETITIE
23 APR BEgIN DONDERDAgAVOND 
 COMPETITIE
25 APR BEgIN SENIOREN COMPETITIE

4 MEI BESTuuRSVERgADERINg
16 MEI SElECTIE NK SENIOREN 
 EN KORPSEN STEENWIJK
30 MEI NATIONAlE HENgElDAg 
 (FORElDERIJ uSSElO)

2 JuN BESTuuRSVERgADERINg
6 JuN SElECTIE NK JEugD uRK
13 JuN SElECTIE NK SENIOREN FEEDER uRK

Jul VAKANTIE

26 Aug 65+ DAg
29 Aug NK SENIOREN NEDERWEERT
30 Aug VIOSBOKAAl SENIOREN
 ANDRIES MOElIKERBOKAAl 
 JuNIOREN

5 SEP RAyONWEDSTRIJD BET
5 SEP NK JuNIOREN uRK
7 SEP BESTuuRSVERgADERINg
12 SEP VRIJWIllIgERSDAg
12 SEP NK FEEDER
19 SEP PRIJZENWEDSTRIJD RAyOM (OVB)
26 EN 27 SEP 
 NK KORPSEN HEllEVOETSluIS

6 OKT BESTuuRSVERgADERINg
14 OKT AFluITINg 55+ ERN OlDSTAR 
 COMPETITIE
28 OKT AFSluITINg SENIOREN EN 
 DONDERDAgAVOND COMPETITIE

3 NOV BESTuuRSVERgADERINg

1 DEC BESTuuRSVERgADERINg
15 DEC MEDEWERKSTERS BIJEENKOMST 
 VIOSHOES

Wijzigingen voorbehouden

elke dinsdagavond clubavond 
vioshoes vanaf 19:00 uur
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gevist wordt in een A-poule en een 
B-poule.

De competitie bestaat uit 10 wedstrijden. 
De 7 beste resultaten tellen voor het klas-
sement. Bij een gelijk aantal puntenbeslist 
het gewicht over deze beste 7 wedstrijden,

Puntentelling per poule per wedstrijd: 
1, 2, 3, 4 enz punten.
geen vis gevangen: Punten visser met 
het laagste gewicht + 2 punten.
Niet mee gevist, maar wel afgezegd: 
Punten visser met het laagste gewicht 
+ 2 punten.

De loting is om 7:00 uur. Er wordt gevist 
van 8:00 uur tot 13:00 uur.
Bij het eerste signaal de hengels uit het 
water. Na het tweede signaal vissen.
Voeren in de vijvers met maximaal 500 
gram droog voer.
Voor alle wedstrijden geldt een vrije 
hengelkeuze.

Na afloop van de competitie is er een extra 
wedstrijd. gevist wordt er in 1 poule.

De inleg bedraagt € 5,-- per persoon. 
Opgave op 9 september of eerder.

De loting is om 7:00 uur. De wedstrijd is 
van 8:00 uur tot 13:uur.

Niet mee gevist en niet afgezegd: 
+ 25 punten.
Deze punten tellen mee voor de eindscore.
Afmelden bij: Ton Verloop: 
Tel. 053 4610766 / 0646578787 / 
ajverloop44@gmail.com

De laatste twee van de A-poule 
degraderen, de beste twee van de 
B-poule promoveren.

Er wordt gevist om geldprijzen die uit-
gereikt worden in het najaar tijdens het 
buffet.

Alle deelnemers krijgen daarnaast een 
tegoedbon van Hengelsport van der Kolk.

Niet meer dan 1 hengel boven het water. 
De cupset wordt gerekend als een hengel.
Bij onweer wordt de wedstrijd tijdelijk of 
definitief gestaakt. 

Is er meer dan 50% van de tijd gevist dan 
telt de vangst mee voor het klassement. 
Dit ter beoordeling van de commissie.

Aanvulling van het Algemeen Reglement

Spelregels

Extra (vlees) wedstrijd op 23 september 

Op zaterdag 30 mei zal weer de traditionele 
Nationale Hengeldag worden gehouden. 
Net als voorgaande jaren kan de jeugd t/m 
13 jaar weer gratis vissen op de forel in de 
Forelderij te usselo. 

Er wordt gevist van 8:00 tot 12:00 uur onder 
begeleiging van het VIOS promoteam en 
jeugdbegeleiders.

Ook zal er voor een ieder een lekkere 
versnapering zijn.

Informatie hierover kun je ook vinden op 
de website van VIOS.

Na afloop is de prijsuitreiking in 
het clubhuis.

goede vangst,
Henk Wilmink.



ALGEMENE 
LEDENVERGADERING

Hierbij hebben wij het genoegen u uit te 
nodigen tot het bijwonen van onze Jaar-
lijkse Algemene Vergadering die gehou-
den zal worden op woensdag 15 april 
2015. Clubgebouw 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  
Ledenvergadering van 

 16 april 2014
 
 4. Jaarverslag 2014

 5. Financieel verslag 2014
 
 6. Verslag kascommissie
 
 7. Benoeming nieuw lid 
 kascommissie

 8.  Huldiging jubilarissen

P A U Z E

9. Bestuursverkiezing
 Aftredend is de heer H. ten Winkel. 
 Hij stelt zich herkiesbaar.
 
 Verder stelt het bestuur voor de heer 
 K. Jongman te benoemen tot 
 bestuurslid.

 Zoals bekend is der taak van 
 voorzitter vacant.

Ingevolge art. 9, 3e en 4e lid van de 
Staturen kunnen door leden eveneens 
kandidaten worden voorgedragen. Deze 
voordracht dient schriftelijk te geschie-
den, ondertekend door tenminste 
10 leden en tenminste 14 dagen voor 
de vergadering bij het secretariaat te 
zijn ingediend,  voorzien van een evens 
schriftelijke bereidverklaring van de kan-
didaat.

10. Rondvraag
  Punten voor de rondvraag kunnen 

tot de aanvang van de vergadering 
schriftelijk bij het bestuur worden in-
gediend.

11. Sluiting

12. Verloting

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

N.B.
Eventuele voorstellen dienen uiterlijk 
5 april 2015 in het bezit te zijn van de 
secretaris p/a Het VIOS-hoes, 
Eeftinksweg 17, 7541 WE Enschede.

ALGEMEEN REGLEMENT VISWEDSTRIJDEN HSV V.I.O.S. 
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1.  Het aantal wedstrijden wordt door de be-
treffende wedstrijdcommissie vastgesteld.

 2.  Twee wedstrijden mogen worden afge-
schreven zonder puntenaftrek. Als je je een 
of twee wedstrijden niet afmeldt worden 
die met 25 punten per wedstrijd genoteerd 
en kun je deze ook niet meer afschrijven. 
Worden alle wedstrijden gevist dan worden 
de twee slechtste resultaten  bui-
ten beschouwing gelaten.

 3.  De tijdsduur, 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 vis telt mee voor de uitslag 
met uitzondering van paling,snoek en 
snoekbaars.

5.  Puntentelling: 1e plaats 1 punt; 2e plaats 2 
punten enz, Afwezig bij een wedstrijd wor-
den de punten van het aantal deelnemers 
plus 1 punt bijgeteld.

6.  Om voor een prijs in aanmerking te komen 
moet het maximale aantal wedstrijden 
worden gevist minus 2 wedstrijden. De-
gene die het minste aantal punten heeft is 
winnaar. Bij gelijke punten geeft het totaal 
gewicht van de meetellende wedstrijden 
de doorslag.

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

8.  Er mag maximaal met 1 hengel worden 
gevist en gevoerd. Vissen met een vaste 
hengel en gelijktijdig voeren voor het vis-
sen met een feeder, ook al zit daar geen 
onderlijn aan bevestigd, is niet toegestaan. 
Omgekeerd uiteraard ook niet

9.  Het gebruik van gekleurd levend aas is niet 
toegestaan. Imitatie hiervan wel.

10.  Zwaar voeren is alleen toegestaan bij 
de aanvang 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 droogvoer voor de 
duur van de wedstrijd. Hier zal streng op 
worden toegezien. Bij overtreding wordt 
men uitgesloten van  verdere deel-
name aan de 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 is).

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

13.  De wedstrijdleiding heeft de bevoegdheid 
de wedstrijd bij slechte weersomstandighe-
den, bijv. bij onweer of andere calamiteiten 
(ongevallen e.d.) stil te leggen en indien 
mogelijk na enige tijd te hervatten. Indien 
50% van de totale wedstrijdduur is gevist 
en het vaststellen van  de uitslag levert 
geen gevaar op, dan is de wedstrijd geldig. 
Wordt er korter gevist en is hervatting 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 vindt plaats 
in overleg met het bestuur van de hsv VIOS.

16.  Iedere deelnemer ontvangt voor de aan-
vang van de competitie een Algemeen 
Reglement.

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

18.  De hsv VIOS kan niet verantwoordelijk of 
aansprakelijk worden gesteld voor onge-
vallen, letsel of anderszins voorafgaande, 
gedurende of na afloop van de wedstrijd.

19.  Iedere deelnemer wordt geacht het Alge-
meen Reglement te kennen.

20.  Negatieve uitlatingen of onsportief gedrag 
naar deelnemers of organisatie wordt niet 
getolereerd en zal voor de daders leiden tot 
uitsluiting van de competitie. Dit ter beoor-
deling van de wedstrijdcommissie.

21.  In gevallen waarin dit reglement niet voor-
ziet beslist de betreffende wedstrijdcom-
missie. De uitspraken van de commissie 
zijn altijd bindend en staan niet open voor 
bewaar of beroep.

Enschede, januari 2015.

Het Bestuur.

De wedstrijdcommissie bestaat uit:

J. Jonkers      -  Wedstrijdleider
j. Hondebrink -  Voorzitter
H. Voerman   -  Secretaris
H. Wilmink     -  55+
A. v/d Veen    - Old stars



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!
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Pro Logic
Je snoer verversen 

voor het nieuwe 
seizoen

X LNT matte camo lijn 
in de maten 0.30, 
0.33 en 0.35 mm 

2,4 meter hengel, 
molen met snoer  

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.

Werphengelset van 
Ron Thompson

105 x 105 
inclusief 1,8 meter 

steel 

Prologic firestarter 
karpernet  

Spro overload

“Bass & Twitch”is de 
perfecte molen voor de 

kunstaas en streetfishing 
visserij, 7 + 1 kogellagers, 

anti twist lijnrol, dikke 
powerbeugel en 
deadboltsystem 

AXXA

Prologic C2 Celebration 
11,6 ft, 2,75 lb. Een prachtige 2-delige karper-
hengel in een mooie groene/bruine volcarbon 
blank welke met sic-ogen 
is afgebouwd  

2 types foreltassen met 
diverse mogelijkheden 

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

dobbers  

Met deze stoel 
komt de jarenlange ervaring 
van onze fabrikant volledig tot 
zijn recht. Deze "GRAND LUX" is 
nog comfortabeler door de 
extra vulling van premium 
sandwich 1.200D Oxford en 
600D polyester met een 
comfortabel neopreen kussen. 
Extra duurzaam aluminium 
frame.

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

AXXA Camo carp 6000 
Dikke powerbeugel, 5 + 1 koggellagers, anti- 
twist lijnrol, aluminium spoel, cnc gefreesde 
slinger 

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 

GRAND LUX
Armchair

PIONEER ECO 

Volg ons ook op

van de Kolk hengelsport 
Enschede

VANAF

VOOR
SLECHTS

VOOR
SLECHTS

1000
MTR

NU OOK
ON-LINE 

BESTELLENWWW.VANDERKOLK-HENGELSPORT.COM
KIJK VOOR WEEKAANBIEDINGEN OP: 

POOLMANSWEG 150, ENSCHEDE 



de sportvisser

DE SPORTVISSER
sportvisserde

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 
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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

Zoekt u:
een drukkerij voor uw reclamefolders, maar ook voor visitekaartjes, nieuwsbrie-
ven, billboards of ... vult u maar in? 

iemand die de huisstijl ontwerpt die bij uw organisatie past én voor de complete 
uitvoering zorgt? 

een enthousiaste vakman die naar u luistert en aandacht heeft voor uw 
product? 

Dan is De Drukkerij Homrighausen voor u het adres.

Wij zijn een kleine drukkerij waar de relatie met de 
klant centraal staat. We nemen graag de tijd voor 
u en voor uw product. Afhankelijk van uw wensen 
en van de oplage leveren wij offset- of digitaal 
drukwerk met elke gewenste afwerking. 

De huisstijl bepaalt het gezicht van uw organi- 
satie. Door goed te luisteren komen we samen 
tot het ontwerp dat bij u past. Mede dankzij ons 
netwerk van vormgevers en collega-drukkers 
kunnen wij uw complete huisstijl realiseren, 
van visitekaartje tot gevelbelettering.

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




