


Hoog tijd voor nieuwsbrief 

Het verenigingsjaar 2017 zit er zo goed als op. De competities zijn geëindigd, de meeste 
wedstrijden zijn gevist. Goed om de balans op te maken. 

Onze jeugd

Tja, onze jeugd. Waar is de jeugd, hoe krijgen we de jeugd naar onze hengelsportvereniging. Dit 
jaar hebben we de jeugd in de diverse wijken aan de eigen vijvers opgezocht. De opkomst was 
telkens minimaal, helaas. Er valt op hengelsportgebied veel te leren van onze jeugdcommissie, de 
paar enthousiaste kinderen die er wel waren kunnen dat bevestigen.  

Op een mooie avond in juli heeft de jeugdcommissie een afsluitende wedstrijd georganiseerd. De 
opkomst hier was wel goed met 22 kinderen.  

Maar ook ouders waren in grote getale aanwezig en konden zien hoe ook hun kind een visje wist te 
vangen. Er werd gevist op lengte, dus elk visje werd gemeten en daarna zorgvuldig teruggezet in 
het water.  

Het was een spannende wedstrijd. Er werden ruim 300 visjes gevangen met een totale lengte van 
ruim 33 meter. Wat een mooie prestatie van de 22 jongens en meisjes. De winnaar was Hidde 
Boks met 27 vissen en een lengte van 293 cm. Van harte gefeliciteerd. Voor alle deelnemers was 
er een prijsje.  

 

De hele uitslag kun je hier inzien. 

De jeugdcommissie beraadt zich nog over mogelijke activiteiten in 2018. Maar gezien de opkomst 
bij de activiteiten in de wijken is de animo bij de jeugdcommissie niet groot. 

Op de foto de prijsuitreiking door Jan Bokhove, voorzitter van de wedstrijdcommissie. 



  

De seniorencompetitie 2017 

In 2017 is de seniorencompetitie gevist volgens een nieuw reglement. Werd er voorheen altijd 
gevist op gewicht, in 2017 was de rangschikking een combinatie van vissen op aantal en gewicht. 
Dit is een nieuwe ontwikkeling binnen de hengelsport die we tegenwoordig vaker zien. Als gevolg 
van waterbeheer verandert de visstand en is er vaak sprake van veel kleine vis en wordt het vangen 
van grote vissen steeds spaarzamer. Mede door deze opzet was er sprake van een ongekend 
spannend competitieverloop., Tot op de laatste wedstrijddag was het de einduitslag niet te 
voorspellen. Vier cracks, Hans Oude Bennink, Henri Wermelink, Bjorn Kienhuis en Gerrit Kamp 
hielden de spanning erin. Uiteindelijk werd Henri Wermelink kampioen van de competitie senioren 
2017 (10 strafpunten). Bjorn (11 strafpunten) werd 2de, op slechts een punt achterstand, met 
hetzelfde aantal punten maar met minder gewicht werd Hans Oude Bennink 3de. En Gerrit Kamp 
werd met slechts 12 strafpunten knap vierde. Zo dicht lag het bij elkaar. Klik hier voor de uitslag. 

De heren senioren, totaal 18 deelnemers, slaagden er in 9 wedstrijden in om ruim 2.600 vissen te 
vangen, goed voor bijna 88 kilo vis. De wedstrijden werd in gevist in meerdere wateren. 

De veteranen competitie 2017

Onze veteranen, de 55 plussers, vissen in hun competitie beduidend meer 
wedstrijden. In totaal zijn er 16 wedstrijden gevist, waarvan 8 in het voorjaar 
en 8 in de nazomer/najaar. In deze competitie wordt gevist op gewicht. De 
competitie is gewonnen door Jan Hammink (foto), Jan van harte 
gefeliciteerd. Tweede werd Joop Lucas en derde werd Ben Nijenhuis. Een 
mooie prestatie in het veld van zeer ervaren sportvissers. 

Er waren 26 deelnemers. In de 1ste competitiehelft werd ruim 44 kilo 
gevangen, in de tweede competitiehelft werd bijna 100 kilo vis gevangen. De 
wedstrijden werden allemaal gevist in het Lateraal kanaal in Almelo. Een 
goed met de auto bereikbaar viswater. 

De uitslag kunt u hier inzien. 

Het najaarsconcours 2017 

Een klassieker in de wedstrijdenreeks van Vislust. Het najaarsconcours werd gevist op zaterdag 
16 september en zondag 17 september in  het Lateraalkanaal te Almelo. Op zaterdag vingen de 18 
deelnemers ruim 18 kilo vis. Winnaar was Raymond Woudstra met 2,6 kilo. Op zondag vingen de 
22 deelnemers 11,5 kilo. Winnaar op zondag was Henri Wermelink met 1,9 kilo vis. Heren 
gefeliciteerd. 

En de uitslag vindt u hier. 

Overige wedstrijden. 



Verder kent Vislust naar een flink aantal individuele of 
koppelwedstrijden. Alle uitslagen staan op de website en kunt u dus 
terugvinden. Klik hier voor alle resultaten in 2017.  

Een  van die wedstrijden is de vrijwilligerscup. Jaarlijks wordt om 
deze cup gevist door de vrijwilligers binnen Vislust. Op de foto ziet u 
Dick Ardesch (links). Aan hem wordt de Vrijwilligerscup uitgereikt 
door de voorzitter van de wedstrijdcommissie, Henri Wermelink. De 
wedstrijd werd afgesloten met een paar consumpties en een 
balletje gehakt, als blijk van waardering voor het vele werk dat door 
onze vrijwilligers wordt verzet. 

 
 

 
 

Een greep uit de uitslagen 

Het komende verenigingsjaar

De voorbereidingen voor 2018 zijn gestart. Het ledenbestand per 1-10-2017 is verstuurd voor het 
aanmaken van de Vispas 2018. Rond 1 november ontvangt u thuis een acceptgiro voor het betalen 
van de contributie. Of de automatische incasso vindt plaats. De algemene ledenvergadering 2017 
heeft ingestemd met een verhoging van de contributie voor 2018 met een bedrag van € 1,-. als 
gevolg van een doorberekening van kosten door Sportvisserij Nederland. Een senior lid betaalt bij 
een automatische incasso in 2018 € 34,-, bij gebruik van een acceptgiro € 35,50. Een junior lid 
betaalt bij een automatische incasso € 9,50, bij betaling met een acceptgiro € 11,-. Deze 
bedragen zijn gelijk gebleven. Let goed op uw brievenbus rond 1 november. 

 De Algemene Ledenvergadering op maandag 20 november 
2017. 

De najaarsvergadering vindt plaats op maandag 21 november a.s. We beginnen om 20.00 uur 
in ons clubhuis. Als gebruikelijk huldigen we onze kampioenen van 2017. Vervolgens is er 
een presentatie door de GGD Twente over gevaren die u als sportvisser kunt lopen aan het 
water. Denk aan een tekenbeet, denk aan zonnebrand, enz. En natuurlijk krijgt u tips hoe u 
deze gevaren kunt ontlopen. U bent van harte uitgenodigd. En natuurlijk besluiten we de 
avond met een gratis verloting. 

Hebt u een mooi verhaal voor de volgende nieuwsbrief, stuur uw kopij eventueel met foto's naar 
info@vislust.nl. 

 

Wedstrijd  Datum  Winnaar  Gewicht/cm

Snertwedstrijd 5-4-2017 K. van Goor 12.380 gram 

Vleeswedstrijd 2017 27-5-2017 G. Kamp 7.400 gram 

Nachtkoppelwedstrijd Vislust-Voorhuis 2-6-2017 R. ter Haar-J. Lansink 26.390 gram 

Man-vrouw wedstrijd 7-6-2017 Jan en Marion Hammink 365 cm

Voorjaarsconcours zaterdag 10-6-2017 P. Achterhoek 4.490 gram

Voorjaarsconcours zondag 11-6-2017 B. Nieuwenhuis 3.990 gram

Kortste nacht koppelwedstrijd 23-6-2017 H. Wermelink - R. Stam 39.390 gram

Koppelwedstrijd Vislust-Raven 22-7-2017 G. Meijer - A. Büter 8.520 gram

5-uurs koppelwedstrijd Vislust 23-9-2017   R. Woudstra - Kienhuis 4.270 gram

 Koppelwedstrijd Vislust-Vos 7-10-2017 R. Woudstra - Kienhuis 4.440 gram



 

Deze e-mail is verzonden door een automatische mailbox, vragen die u naar 

deze mailbox stuurt worden niet beantwoord.  

Klik hier om u uit te schrijven voor deze nieuwsbrief. 


