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Daarom organiseren wij op

zaterdag 1 april
(dit is geen grap)

een leuke dag met    20% KORTING    op ons gehele assortiment 

en demonstraties van diverse prominente merken.

Volg ons ook op

en onze website voor 
het juiste programma

WWW.VANDERKOLK-HENGELSPORT.COM

OPENINGSTIJDEN VANAF 1 APRIL T/M 30 SEPTEMBER
MAANDAGS VAN 13.30 TOT 18.00 UUR • DINSDAG T/M VRIJDAG VAN 9.00 TOT 12.30 UUR 

EN VAN 13.30 TOT 18.00 UUR
VRIJDAG KOOPAVOND TOT 20.00 UUR

ZATERDAG VAN 9.00 TOT 17.00 UUR

 

kijk voor weekaanbiedingen op:

20 JAAR IN ENSCHEDE



Van het bestuur
Toen ik mijn vorige voorwoord de wens uitsprak, een gelijke winter te krijgen als 2015/2016, 
wist ik nog iet wat ons te wachten stond. De vorst liet al heel snel blijken goed gezind 
te zijn met de schaatsers en moet gedacht hebben, vorig winterseizoen de vissers nu de 
wintersportliefhebbers, want best mensen wat hebben de vijvers toch weer lang dicht 
gelegen, en zelfs een laag ijs op het Twentekanaal, wat we ook in een aantal jaren niet 
hadden meegemaakt. 

Maar……….. nu kunnen de spullen weer tevoorschijn 
worden gehaald en up to date worden gebracht, als u dit 
niet de afgelopen winter heeft gedaan. Vroeger werden 
de hengels ingevet om uitdroging te voorkomen, maar 
met de nieuwste materialen is dat gelukkig allemaal niet 
meer nodig. Wel zorgen dat uw carbonhengel vrij is van 
vuil en zand, en dat kan heel eenvoudig door er even met 
een vochtige doek over heen te gaan, mocht er zand in 
zitten, dan deze even onder de douche schoonspoelen.
Het nieuwe seizoen staat weer voor de deur en wij 
proberen als V.I.O.S. het u zo aangenaam mogelijk te 
maken langs de vijvers.

In de meest begroeide vijvers is graskarper uitgezet, 
zodat die hun werk kunnen doen qua plantengroei in de 
vijvers, en wij hopen dat dit het komende jaar merkbaar 
zal zijn. Ook zullen we het maaien langs de vijvers in 
samenwerking met de gemeente en surplus goed laten 
uitvoeren.

Begin deze maand is er meer dan 1000 kilo karper 
uitgezet in de vijvers aan de Reerinkslanden en de 
Roberskomvijver aan de Floraparkstraat, daar het in de 
buitenwateren ( kanaal ed. ) steeds moeilijker is gebleken 
om een visje te vangen. De visstand is de laatste jaren 
door het heldere water, de aalscholvers, weinig fosfaten 
in het water, en het meenemen van vis door medelanders, 
sterk in aantallen afgenomen. 

Wat ons tevens ten ore is gekomen dat leden gevangen 
karper aan een visvijver verkocht hebben. Natuurlijk is dit 
uit den boze, en je draait je eigen sport de nek om. Het 
nieuwe controleteam zal hier intensief op controleren. 
En bij constatering zullen de maatregelingen niet van de 
lucht zijn. Mocht u gecontroleerd worden door iemand 
van het controleteam, werk dan gewoon mee, deze 
mensen zijn duidelijk herkenbaar aan de kleding waar 
controle sportvisserij op staat. 

Ze zijn ook in het bezit van een controleurspas van 
sportvisserij Nederland, welke ze u zullen tonen. Andere 
instanties waardoor u gecontroleerd door kunt worden 
zijn B.o.a’s en de politie.

Met enige trots kan ik vermelden dat de nieuwe website 
www.hsvvios.mijnhengelsportvereniging.nl in de lucht is, 
waar u zowel verenigingsnieuws als federatief en landelijk 
nieuws kunt vinden over de hengelsport.

Voor viswedstrijden, welke verderop in dit blad geplaatst 
zijn, kunt u zich weer opgeven bij Frits Noordman. Als 
proef willen wij dit jaar een vijvercompetitie op de 
zondagochtend organiseren.

Het bestuur en de medewerkers zijn allen hard aan het 
werk, om het voor u weer aangenaam te maken langs 
de waterkant, maar toch menen mensen dit weer in een 
negatief daglicht te moeten plaatsen. Bedenk u eerst 
eens even, voor u uitlatingen doet waar u geen verstand 
van heeft en niet weet wat er gebeurt.

Natuurlijk kunt u, indien u op of aanmerkingen heeft dit 
melden bij het bestuur, tijdens de bestuursvergadering 
op de 1e dinsdag van de maand. Of tijdens onze 
jaarvergadering, waarvoor wij u uitnodigen op 19 april 
aanstaande in het clubgebouw van Meros aan de Jan 
Vermeerstraat. De agenda kunt u verderop in dit blad 
lezen.

Verder wens ik u namens het gehele bestuur een prachtig 
visseizoen toe.

Voorzitter
Johan van der Kolk 



WedstrIJddata 2017

Zaterdagcompetitie senioren
15-04 Gaspijp Rossum, Voltherbroekweg
29-04 Loolee, boven de sluis Mariaburg
06-05  Omleidingskanaal achter de 

kassen in Denekamp
27-05 Zwaaikom Twentekanaal
03-06  Twentekanaal Wierdensebrug / 

Wantingbrug
24-06  Omleidingskanaal Kuipertje 

Denekamp
08-07  Lateraalkanaal Schelfhorst / 

Veenenlanden in Almelo
22-07 Twentekanaal ZZ km. paal 47 tot 48,2
05-08 Loolee bij de Mariabrug
19-08  Omleidingskanaal Denekamp 

achter de kassen
09-09  Twentekanaal Wierdensebrug / 

Cotwicherbrug
23-09 Vijver Buursestraat

Loting om 7.00 uur aan het water
Vissen van 8.00 tot 13.00 uur

donderdagavondcompetie
De wedstrijden van donderdagavondcompetitie 
zullen allen plaatsvinden aan het Twentekanaal 
ZZ tussen kilometerpaal 45,2 en 48,2.

06-04 zuidzijde  18-05 zuidzijde
13-04 noordzijde 01-06 noordzijde
20-04 zuidzijde  08-06 zuidzijde
27-04 noordzijde 22-06 noordzijde
04-05 zuidzijde 29-06 zuidzijde
11-05 noordzijde  06-07 noordzijde

Loting wedstrijden van 17.30 tot 18.00 uur 
Vissen van 18.00 tot 21.30 uur

55+
Deze zullen op de onderstaande dinsdagen 
plaatsvinden.
02-05 Vijver Reerinkslanden ( betonvijver )
09-05  Vijver Noord-Eschmarkerondweg 

( stokhorstvijver )
16-05 Vijver Buursestraat

23-05 Vijver Vlierstraat ( vios vijver )
06-06  Vijver Noord-Eschmarkerondweg 

( stokhorstvijver ) 
(eventueel woensdag 07-06 i.v.m. 
 pinksterweekend )

13-06 Vijver Buursestraat
20-06 Vijver Vlierstraat ( vios vijver )
27-06 Vijver Reerinkslanden ( betonvijver )
04-07  Vijver Noord-Eschmarkerondweg  

( stokhorstvijver )
11-07 Vijver Buursestraat
18-07 Vijver Vlierstraat ( vios vijver )
25-07 Vijver Reerinkslanden ( betonvijver )
01-08  Vijver Noord-Eschmarkerondweg 

 ( stokhorstvijver )
08-08 Vijver Buursestraat
15-08 Vijver Vlierstraat ( vios vijver )
22-08  Vijver Reerinkslanden ( betonvijver ) 

(vleeswedstrijd en telt niet mee 
voor de competietie )

In totaal 16 wedstrijden, waarvan de 10 beste 
worden geteld. Loten vind plaats om 7.00 uur 
aan de vijver, vissen van 8.00 tot 13.00 uur

Voor alle bovenstaande wedstrijden geldt:
Inleg €25,00 ( te voldoen voor aanvang 
van de eerste wedstrijd )
Opgeven bij Frits Noordman 
tel: 06-22441740, (na 18.00 uur) 
e-mail: fnoordman31@gmail.com of 
een e-mail naar hetvios-hoes@ziggo.nl

nIeuW!!! Vijvercompetitie
Dit jaar willen wij als proef en bij voldoende 
deelname van start gaan met een vijvercom-
petitie op de zondagochtend.

23-04 vijver Reerinkslanden ( betonvijver )
14-05 vijver Vlierstraat ( V.I.O.S.- vijver )
21-05  vijver Noord-Eschmarke rondweg  

( stokhorstvijver )
11-06 vijver Lintveldebrink
25-06 vijver Bultserve
02-07 vijver Buursestraat

16-07 vijver Reerinkslanden ( betonvijver )
30-07 vijver Vlierstraat ( V.I.O.S.-vijver )
13-08 vijver Lintveldebrink
27-08 vijver Buursestraat

Na de laatste wedstrijd zal de prijsuitreiking 
plaatsvinden in het clubgebouw.

Loten: 7.00 uur aan de vijver
Vissen: 8.00 tot 12.00 uur
Kosten: €25,00
Prijzen: waardebonnen en bekers

Opgeven kan bij Michel Smit 
tel: 06-15315085 ( na 18.00 uur ) 
of bij van der Kolk hengelsport 
Poolmansweg 150 in Enschede

Jeugd
Onderstaand de data voor de Jeugdwedstrijden 
op de woensdagavonden.

10-05 vijver Reerinkslanden ( betonvijver )
24-05 vijver Vlierstraat ( vios vijver )
07-06 vijver Buursestraat
21-06  vijver Noord-Eschmarkerondweg 

( stokhorstvijver )
05-07 vijver Lintveldebrink
10-07  Prijsuitreiking in het clubhuis 

aan de Eeftinksweg 17

Data staan vast, vijvers onder voorbehoud, 
behalve eerste wedstrijd Stekloting om 
18.00 uur aan de vijver, vissen van 18.30 
tot 20.30 uur.

Er wordt gevist in 3 leeftijdsklasses nl: 
8 t/m 10 jaar, 11 t/m 13 jaar en 14 t/m 17 jaar.

Opgeven kan bij Michel Smit 06-15315085 
of bij van der Kolk hengelsport aan de 
Poolmansweg 150.
Deelname is gratis.

Frits Noordman

JeuGdteaM 2017



eVen Voorstellen ...

Bij deze wil ik mij even voorstellen……….

Begin Januari ben ik vanuit het bestuur  
gevraagd om de plaats van Eddy Mossel 
in het bestuur over te nemen, daar deze 
wegens gezondheidsproblemen niet meer in 
staat is om zijn taak te vervullen. 

Ik ben in 1956 geboren in Enschede en op 
9 jarige leeftijd, met mijn ouders en drie 
broers verhuist naar Losser. Tot en met mijn 
30ste heb ik gevoetbald bij TAR en wed-
strijden gevist bij VVLO.

In verband met mijn werkzaamheden als in-
ternationaal chauffeur en later als touring-
carchauffeur, moest in stoppen met mijn 
hobby´s, maar heb dit sinds korte tijd weer, 
met veel plezier, helemaal opgepakt en ben 
ook weer begonnen met het vissen van  
wedstrijden.

Ik ben bij V.I.O.S. binnengekomen als 
controleur en was in die hoedanigheid bij 
de vergaderingen van het wavi- en contro-
leteam aanwezig en heb daar mijn inbreng 
gedaan.   Ik ervaren heb dat ik in een zeer 
positief ingestelde vereniging ben gekomen, 
die voor de komende jaren een omslag wil 
maken. Door mijn bestuurlijke ervaringen, 
die ik opgedaan heb binnen de voetballerij  
( jeugdbestuur ) en de dartsport ( voorzitter 
district ) en de liefde voor de hengelsport 
heb ik na een gedegen overleg met het 
thuisfront, besloten de taak van Eddy waar 
te nemen, en hoop dat ik bij wederzijdse 
tevredenheid, tijdens de jaarvergadering, 
geïnstalleerd kan worden.

In samenwerking met Sportvisserij Ne-
derland zullen wij als team, op een verant-
woorde manier vis uitzetten op de meeste 
vijvers in Enschede. En er zal ook een 
intensieve controle plaats gaan vinden, en 
ik hoop dat ik de komende jaren dit team in 
aller tevredenheid te kunnen leiden, en mijn 
inbreng te kunnen doen binnen het bestuur 
van onze vereniging.

Jan Barelds

Van het WaVI-teaM

Nu ik de plaats van Eddy Mossel heb ingeno-
men en hoop dat ik in april tijdens de jaarverga-
dering geïnstalleerd mag worden, weet ik dat er 
veel werk te doen is binnen V.I.O.S.

In december jl. hebben in 4 vijvers, graskarpers 
uitgezet om de begroeiing in de vijver tegen te 
gaan. Begin deze maand is er tussen de 1000 
en 1100 kg mix karper ( spiegel en schub ) uit-
gezet in de vijver aan de Floraparkstraat en de 
vijver aan de Reerinkslanden.

We zijn nu bezig een vijf jarenplan op te zetten 
en een aanzienlijk bedrag te investeren om het 
voor u als sportvisser, weer interessant te ma-
ken om aan onze mooie vijvers vissen.
We gaan de komende tijd een inventarisatie 
maken wat de visstand in de vijvers is en aan 
de hand daarvan een beheersplan opzetten. 
Dit zal in goed overleg met sportvisserij Ne-
derland geschieden, die in juni van dit jaar naar 
Enschede komen om templates te maken voor 
diverse vijvers.

Dus werk voldoende, en mocht u hier vragen 
over hebben of denken hier wil ik wel over 

meedenken kunt u contact met ons opnemen 
via hetvios-hoes@ziggo.nl t.a.v. Jan Barelds

Vanaf December hebben wij 5 gediplomeerde 
controleurs binnen onze vereniging, welke  
opgeleid zijn door Sportvisserij Nederland.
Dit houdt in dat u nu gecontroleerd kunt  
worden als u aan het vissen bent in de V.I.O.S. 
wateren en toon dan respect naar deze men-
sen, andersom zullen zij respect voor u hebben.

Als V.I.O.S.-lid kunt u veel voor onze vereni-
ging betekenen door middel van sociale  
controle ten aanzien van het omgaan met de 
gevangen vis en het terugzetten daarvan.  
VELE OGEN ZIEN VEEL MEER, mocht u 
iets constateren wat niet volgens de  
regels is kunt u contact opnemen met ons 
calamiteiten nummer: 06 43970844.

Jan Barelds



VIssen In de usselerstrooM

Het jaar 1986. 

Zaterdagmorgen 05.00 uur, het belooft een 
heerlijke dag te worden, zon en een tempe-
ratuur (voorspeld) van 25 graden. Mijn bed 
uit, even douchen, een kopje thee gezet en 
uiteraard een boterham met pindakaas (wie 
is er niet groot door geworden). Mijn hengel 
pakken en door de tuin naar de waterkant. 
Het begint langzamerhand licht te worden, 
de dauw trekt langzaam op en de waterdamp 
hangt als een lichte nevel boven het water. 
Wat is het heerlijk als je een dag je vrij hebt en 
kunt doen wat je wilt. Na een klein voerplekje 
(wat paneermeel en een handje geel zand) te 
hebben gemaakt kan ik beginnen met vissen. 

Nu is het zo dat de Usselerstroom een rijk 
water is wat visbestand betreft, er zit van al-
les in ondanks dat het water niet helder is. 
Ondanks dat de Usselerstroom een geringe 
diepte kent (ca. 60 cm), bevat het een grote 
diversiteit aan vis, karper, voorn, brasem, 
winde, baars, snoek, zeelt, paling en uiteraard 
ook grondelingen. En het grappige is dat zo 
ook nog een behoorlijk groot formaat heb-
ben. Het duurt dan ook niet lang dat mijn 
eerste vis gevangen is, een zeelt van 55 cm, 
alhoewel het even duurde voordat ik hem heb 
kunnen landen. 

Wat zijn die beesten sterk. Nadat ik opnieuw 
ingegooid heb tuur ik over de weilanden en 
zie in het schijnsel van de optrekkende nevel 
twee silhouetten. Twee reeën lopen statig 
door de wei en nadat ik heel stil deze dieren 
even gevolgd heb, springen ze plotseling over 
het gaas. Waarschijnlijk hebben ze mij gezien 
of zijn ze geschrokken door iets. Veel langer 
had ik ze toch niet kunnen volgen want mijn 
volgende beet dient zich aan en even later 
is een rietvoorn het haasje. Na een tweetal 
uurtjes te hebben gevist en een goede vangst 
te hebben gehad is het tijd voor een bakkie 
koffie die ik me dan ook heerlijk laat smaken.  

Mijn vrije zaterdag in 2015 

Het beloofd weer een heerlijk dag te worden 
en ik heb echt zin om ochtends vroeg mijn 
hengel uit te gooien. Hetzelfde ritueel bakkie 
thee, boterham met pindakaas, licht voertje 
en vissen maar. (Sinds de verandering van de 

scheiding van het stedelijke water (overloop 
van de bergingsvijvers) met het landelijke wa-
ter (water afkomstig van de bron, hemelwater 
en de weilanden, is het water van de Usse-
lerstroom een heel stuk helderder geworden) 
Na een half uurtje vissen mijn eerste beet en 
doordat ik net niet scherp genoeg was, deze 
gemist. 

Het is alsof ze elkaar onder water waar-
schuwen maar daarna niks geen beet meer. 
Wel zie ik nog aan de overkant een karper 
bewegen maar die laat zich niet vangen. 
Vreemd allemaal, er behoord veel vis in de 
Usselerstroom te zitten maar ik krijg ze niet 
te pakken. Ik laat het er maar bij zitten en pak 
mijn boeltje op. Die dag blijf ik maar naden-
ken over het vissen van die dag, waarom ving 
ik niets terwijl ik weet of meende te weten dat 
er veel vis in de beek zat. De oplossing hoorde 
ik pas in het begin van dit jaar. Er waren vele 
klachten van vissers dat er zo weinig gevan-
gen werd en wat blijkt…. Dat komt doordat 
de waterkwaliteit qua helderheid enorm is 
verbeterd. 

Vissen kunnen zich nu niet meer verschuilen 
en zijn een gemakkelijke prooi voor allerlei 
watervogels zoals de aalschover en de reiger 
maar ook de snoek (een zichtjager) is hier 
debet aan. Destijds toen er nog fosfaten 
werden gebruikt in de wasmiddelen was een 
nadelig effect ( volgens de geleerden) dat de 
waterkwaliteit hieronder te lijden had en het 
water troebel werd. Onze voorzitter schreef 
er in zijn voorwoord al over. Nu de fosfaten 
nagenoeg niet meer worden gebruikt krijgen 
waterplanten volop zonlicht waardoor ze 
uitgroeien tot enorme bossen onder water 
en dit heeft weer tot nadeel dat waterplassen 
lastiger bevisbaar worden. Een natuurlijke 
oplossing hiervoor is het uitzetten van vissen 
die zich tegoed doen aan waterplanten en de 
graskarper is hiervoor de vis bij uitstek. Ook 
onze vereniging is nu drukdoende om ervoor 
te zorgen dat viswater weer bevis baar wordt, 
dat vissers weer een vis kunnen vangen als 
men aan de waterkant zijn hengeltje uitgooit 
en heeft al in diverse vijvers meerdere gras-
karpers uit laten zetten door het WaVi team. 
Deze betrokken groep vrijwilligers wil ik dan 
ook graag via deze weg een woord van dank 
toespreken. 

 

JaarVerGaderInG

Wij hebben het genoegen u uit te  
nodigen tot het bijwonen van onze  
Algemene Ledenvergadering op  
woensdag 19 april 2017 om 19.30 uur,  
in het clubgebouw van Meros aan de  
Jan Vermeerstraat 47 te Enschede

Zaal open om 19.00 uur

agenda:
1. Opening
2. Mededelingen
3.  Notulen Algemene Ledenvergadering 

2016
4. Jaarverslag 2016
5. Financieel jaarverslag
6. Verslag kascommissie
7. Benoeming nieuw lid kascommissie
8. Huldiging Jubilarissen

PauZe

9.  Bestuursverkiezing: 
Aftredend: Eddy Mossel ( water- en 
visstandbeheer ), niet herkiesbaar.

 Afgetreden: secretaris 
  Het bestuur heeft onderstaande heren 

bereid gevonden om de bovenstaande 
functies in te vullen:

  1e:  Jan Barelds voor het water  
en visstandbeheer

  2e:  Johan Hemme in de functie  
van secretaris.

Wij vragen de vergadering daarom  
toestemming om deze beide heren  
te mogen installeren.

Ingevolge van artikel 9, lid 3 en 4 van  
de statuten kunnen door leden tegen-
kandidaten worden voorgedragen. 

Dit dient schriftelijk  te geschieden,  
ondertekend door tenminste 10 leden  
en tenminste 14 dagen voor de Algemene 
Ledenvergadering en een bereidverklaring 
van de tegenkandidaat.

10. Rondvraag
11. Sluiting
12. Verloting

N.b: Eventuele voorstellen dienen 10 dagen 
voor de vergadering in ons bezit te zijn.



 

nIeuW ProGraMMa 
Voor de JeuGd

Onder de professionele leiding van het 
nieuwe jeugdteam, zal dit jaar weer een 
jeugdcursus plaatsvinden, maar dan in een 
moderne stijl.

In deze cursus, welke op 20 maart om 
18.30 uur van start zal gaan, in ns clubhuis 
aan de Eeftinksweg 17 in Enschede, wordt je 
geleerd hoe je en bepaalde vissoorten kunt 
vangen en hoe je ze moet behandelen.

Er wordt je geleerd hoe te vissen met de 
vaste stok, haken aanzetten, tuig jes maken, 
loodzetting en het uitpeilen van je tuig je.

Als je alles een beetje onder de knie heb, 
gaan we met je naar de waterkant waar je 
het geleerde in de praktijk kunt brengen.

Hieronder vind je het voorlopige schema 
van de cursus,

20 maart:  Kennismakingspel, tuig je  
maken, film, uitreiken van  
documentatie.

27 maart:  Naar de waterkant, hengel  
aftuigen, lokaas maken,  
behandelen cursusboek.

03 april:  Herhaling tuig je maken, haak 
aanzetten, visherkenning, leren 
gebruiken van een hakensteker.

10 april:  Hengel optuigen, uitpeilen aan 
de waterkant, zelf lokaas maken, 
er kunnen vragen gesteld wor-
den waar nog behoefte aan is, 
zoals feedervissen,roofvissen,  
karpervissen.

17 april: Geen cursus i.v.m. 2e paasdag

24 april:  Vragen beantwoorden naar 
aanleiding van vorige cursus-
avond

01 mei:  Vissen ( bij weinig belangstelling 
i.v.m. vakantie, kan deze verzet 
worden naar 8 mei )

Op 10 mei gaan dan de jeugdwedstrijden 
van start, zie pagina hiernaast.

natIonale henGeldaG

Op zaterdag 27 mei 2017 is het weer zover, 
de nationale hengeldag.

Net zoals voorgaande jaren zal de V.I.O.S ook 
dit jaar weer gebruik maken van de Forelderij 
om de jeugd ( leeftijd van 8 t/m 15 jaar) ken-
nis te laten maken met het Forelvissen, dit 
onder begeleiding van professionele V.I.O.S 
vrijwilligers.

Vissen kan met een werphengel of een vaste 
stok waarvoor een lijn nodig is van ca 0,16 tot 
0,20. 

Wie geen hengel heeft kan gebruik maken 
van de hengels die door de V.I.O.S beschik-
baar worden gesteld.

Een forel is een zichtjager en kan het beste 
gevangen worden door beweging van het aas 
maar ook door de hengel stil te laten liggen is 
de kans groot dat je er eentje vangt. 
Men kan ze het beste vangen met forellen-
deeg-meelwormen en maden, ook deze aas-
soorten word door V.I.O.S verzorgd.

Uiteraard zal er ook dit jaar een hapje en een 
drankje beschikbaar zijn zodat er ook aan het 
inwendige van de mens gedacht worden.
Uiteraard zal er ook dit jaar een hapje en een 
drankje beschikbaar zijn zodat er ook aan het 
inwendige van de mens gedacht worden.

Het vissen begint om 08.00 uur tot 12.30 
uur. Zorg dat je op tijd aanwezig bent om het 
mooiste visstekje te bemachtigen.



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

Colofon
JAARgANg 11 - NuMMER 1 - MAART 2017

bestuur
Voorzitter: Johan van der Kolk
Penningmeester: Jan Hondebrink
secretaris: Johan Hemme
Jeugdbeleid: Michel Smit
ledenadministratie en steiger: Hans ten Winkel   
Wavi/promoteam: Eddy Mossel
Wedstrijden: Frits Noordman

V.I.o.s. hoes en ledenadministratie:
Eeftinksweg 17 - 7541WE - Enschede - Tel: 053-4782086
Geopend op dinsdag van 10.00 tot 12.00 uur en vanaf 19.30 uur.

E-Mail: hetvios-hoes@ziggo.nl    Website: www.vios1924.nl
       : vios enschede

Alle correspondentie  m.b.t. verhuizing, opzeggen lidmaatschap 
(dient voor 1 oktober te geschieden) of overlijden moet gestuurd 
worden naar: vios@vispas.nl

bij calamiteiten en vissterfte dient u contact op te
nemen met eddie Mossel telefoon: 06-43970844

Clubblad Info

Verschijning volgende clubblad:
laatste week juni 2017

Copy inleveren voor: 
01/06/2017

redactie:
Johan van der Kolk
Johan Hemme

fotografie:
Eddie Mossel

eindverantwoording:
Jan Hondebrink

JaaraGenda 2017 - 2018
Maart 2017
20 aanvang jeugdcursus

aPrIl 2017
04 bestuursvergadering
06  start donderavond  

competitie
15  aanvang senioren  

competitie
19 jaarvergadering
23 start vijvercompetitie

MeI 2017
02 bestuursvergadering
02 start 55+ competitie
10 start jeugdvis competitie
27 nationale hengeldag

JunI 2017
06  bestuursvergadering
Laatste week verschijnen
clubblad

JulI 2017
Vakantieperiode, denk hierbij
aan gewijzigde openingstijden
van het clubhuis

auGustus 2017
30 65+ dag

sePteMber 2017
05 bestuursvergadering
09 vrijwilligers dag
17 junior/senior wedstrijd

oKtober 2017
03 bestuursvergadering
11 afsluiting 55+ en Old Stars
25  prijsuitreiking senioren en 

donderdagavond competitie

noVeMber 2017
07 bestuursvergadering

deCeMber 2017
12 bestuursvergadering
21  december kerstborrel  

medewerkers

JanuarI 2018
02 bestuursvergadering
04 nieuwjaarsreceptie

februarI 2018
06  bestuursvergadering 

clubavond vanaf 19.30 uur 
in het V.I.O.S. hoes aan 
de Eeftinksweg 17.

data onder voorbehoud,
hier kunnen geen rechten
aan ontleend worden en
kunnen gewijzigd.

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



Daarom organiseren wij op

zaterdag 1 april
(dit is geen grap)

een leuke dag met    20% KORTING    op ons gehele assortiment 

en demonstraties van diverse prominente merken.

Volg ons ook op

en onze website voor 
het juiste programma

WWW.VANDERKOLK-HENGELSPORT.COM

OPENINGSTIJDEN VANAF 1 APRIL T/M 30 SEPTEMBER
MAANDAGS VAN 13.30 TOT 18.00 UUR • DINSDAG T/M VRIJDAG VAN 9.00 TOT 12.30 UUR 

EN VAN 13.30 TOT 18.00 UUR
VRIJDAG KOOPAVOND TOT 20.00 UUR

ZATERDAG VAN 9.00 TOT 17.00 UUR

 

kijk voor weekaanbiedingen op:

20 JAAR IN ENSCHEDE


