
Wedstrijdseizoen 2016 van start

Het wedstrijdseizoen 2016 is weer gestart. Natuurlijk vindt u alle uitslagen tot dusver op de site van 
Vislust. Maar een klein overzicht willen we u toch hier wel geven.

De Snertwedstrijd 2 april 2016

De snertwedstrijd is de traditionele openingswedstrijd van het seizoen. Er was een mooi 
deelnemersveld met 28 deelnemers. Het parcours was aan de Slachthuiskade en de Turfkade. 

De vangsten waren bar en bar slecht. In vak A wisten slechts drie 
deelnemers een visje te vangen, totaal 120 gram. In vak B wisten 
maar twee deelnemers een visje te vangen, totaal 80 gram. Geen 
beste opening van het hengelsportseizoen 2016. Maar de snert na 
afloop in het clubhuis smaakte er niet minder om.

De uitslag kun je hier vinden.

Competitie senioren 2016

De eerste 4 wedstrijden van de seniorencompetitie zijn gevist op 10 april (Lateraalkanaal), 17 april 
(Lateraalkanaal), 24 april (Zwols kanaal) en op 1 mei (Lateraalkanaal). De eerste wedstrijd werd 
ruim 22 kilo gevangen door de 22 deelnemers, een mooie start. Maar in wedstrijd 2 waren de 
vangsten veel minder, ruim 12 kilo. Het dieptepunt tot nu toe in deze competitie was de wedstrijd in 
het Zwols kanaal met 1 kilo vis. Op 1 mei zagen we een licht herstel naar 6,5 kilo. Wisselende 
resultaten dus met telkens wisselende winnaars. Alleen Hans Oude Bennink wist twee keer zijn 
vak te winnen. Het kan nog alle kanten op met deze competitie. Het vervolg is op 26 juni.

De (tussen)stand vind je hier.

De Jeugdcompetitie 2016

Na de eerste drie instructieavonden in het vroege voorjaar, moet het geleerde in praktijk worden 
gebracht. De jeugdcompetitie is gestart op 10 mei met 6 deelnemers in de leeftijdscategorie 7 t/m 
10 jaar en met 1 deelnemer de leeftijdscategorie van 11 t/m 14 jaar. Veel te weinig natuurlijk voor 
een vereniging als Vislust.



De eerste wedstrijd werd gevist in de 
Loolee. Alle deelnemers hadden vis. De 
beste prestatie was van Hugo 
Teemstra, 14 visjes met een totale 
lengte van 160 cm. De tweede wedstrijd 
was in hetzelfde water op 17 mei. Slecht 
vier kinderen met een minimale 
hoeveelheid vis. Zo wisselend kunnen 
de vangsten zijn. De beste van deze 
avond van Simon Dijkstra met twee 
vissen en een totale lange van maar 
liefst 66 centimeter. Hij ving dan ook 
een joekel van een brasem. Goed 
gedaan Simon (foto). 

Na wedstrijd 6 doen Hugo, Simon, Quinten en Merijn nog mee om de koppositie. Zet hem op 
jongens!

De (tussen)stand vind je hier.

Ga naar het fotoalbum van deze competitie.

De veteranen competitie 

Nieuw binnen Vislust is de Veteranen competitie. Deze competitie vervangt de competities van de 
55+ en 60+. Maar liefst 38 deelnemers kent deze competitie. Verdeeld over twee vakken wordt er 
gevist aan de Loolee. Tussen de Mariabrug en de stuw vak H en tussen de Mariabrug richting de 
Gravenallee vak L..

De eerste wedstrijd werd gevist op 10 mei. Ruim 10 kilo vis, waarvan ruim 6 kilo in vak H en bijna 
15 kilo in vak L. De tweede wedstrijd, op 17 mei, was beduidend minder. Slechts ruim twee kilo vis, 
wat een verschil met de eerste avond. In van H 1 kilo en in vak L 1,5 kilo vis. We zijn inmiddels 
gevorderd tot wedstrijd 6. Het kan nog alle kanten op. De tussenstand zegt nog niet veel omdat te 
de stand nog niet gecorrigeerd is met de twee slechtste resutaten. Die tellen namelijk niet mee.

Wat ook nieuw is in deze competitie is dat er per van 3 poule prijsjes te winnen zijn. Het is dus elke 
week opnieuw de moeite waard aan de start te verschijnen. Raakt een topklassering uit beeld, dan 
kun je in ieder geval nog een waardebon proberen te winnen.

De (tussn)stand vind je hier.

Federatief clubkampioenschap

Dit jaar organiseert hengelsportfederatie Oost-Nederland voor het eerst een federatief 
kampioenschap.

Hengelsportverenigingen organiseren zelf hoe, wanneer en waar ze willen vissen. Dat betekent dat 
je de wedstrijden makkelijk kunt inpassen in de bestaande wedstrijdkalenders. AHV Vislust wordt 
door het lot gekoppeld aan HSV 't Simmetje uit Diepenheim. Vislust had 8 deelnemers, 't Simmetje 
5 deelnemers. De wedstijd werd gevist op 14 mei in het Lateraal kanaal. Van het korps van Vislust 
telde alleen de beste 5 resultaten mee. Het korps van Vislust ving iets meer dan 20 kilo, het korps 
van 't Simmetje ving 400 gram. Een duidelijke uitslag dus. Laten we het maar het thuisvoordeel 
noemen. Mannen gefeliciteerd. Op naar de volgende tegenstander.

10-uurs Lonnekerbrug 

In de nacht van 20 op 21 werd de jaarlijkse 10 uurs nachtkoppel wedstrijd van Vislust gevist. Met 9-



  

koppels werd er iets meer dan 70 kilo vis gevangen. Winnaar werd het koppel Wim Bokhove en 
Henry Wermelink.

Naar de uitslag.

Vleeswedstrijd 2016

Op 28 mei werd de jaarlijkse vleeswedstrijd gevist. Plaats van de wedstrijd was het Lateraalkanaal 
nabij de Slagenweg. Winnaar werd Remo Ambergen met ruim 6 kilo vos. Remo gefeliciteerd.

De hele uitslag kun je hier vinden

Vrouw - man wedstrijd 2016

Op woensdagavond 8 juni werd de traditionele vrouw-man wedstrijd gevist. Slechts 5 koppels, 
helaas. Winnaar werd het koppel Annelies en Harry Roord met 181 cm vos. Voor alle deelnemers 
was er na afloop een leuk prijsje.

Het is echt de moeite waard om samen met je vrouw eens deel te nemen aan deze "wedstrijd". 
Lekker aan de waterkant op een zomeravond, slechts twee uurtjes vissen en altijd prijs. Doe 
volgend jaar eens mee!!! Gezellig.

Naar de uitslag.

Voorjaarconcours 2016

op zaterdag 11 juni (18 deelnemers) en zondag 12 juni (20 deelnemers) werd het jaarlijkse 
voorjaarsconcours gevist. De verschillen waren groot. Op zaterdag was de winnaar B. Weinreder 
met 540 gram. Op zondag was de winnaar H. Dijkstra met 3.480 gram.

Alle 
winnaars van harte gefeliciteerd.

Naar de uitslag.

Kortste nachtkoppelwedstrijd 2016

In de nacht van 17 op 18 juni werd de kortse-nacht-koppelwedfstrijd gevist. Een combinatie van 
kleine vis (elk visje telt voor 100 gram) en vissen op gewicht. De te tellen en te wegen vis moet 
apart worden aangeboden. Het is dus van belang dat je beide kwaliteiten beheerst. Winaar werd 
het koppel Gerrit Meijer en Armin Buter met totaal 38,7 kilo vis. heren, een mooie prestatie. 

Naar de uitslag.



Ander nieuws

Op zaterdag 2 juli vind de vetarenwedstrijd 2016 plaats. Als je hier voor opgegeven hebt dan is het 
volgende van belang. Het clubgebouw is open van 6.30 tot 7.30 uur. De loting is van 6.45 tot 7.15 
uur. Er wordt gevist in het lateraalkanaal parcours Slagenweg. De wedstrijd is van 8.30 uur tot 
11.30 uur. 

Aansluitend is er een barbecue. Aanvang om 13.30 uur tot maximaal 17.uur.

Heb je je opgegeven voor deze dag, maar kun je door omstandigheden niet aan van deze 
activiteiten deelnemen, meld je dan af bij J. ter Weer (0546-821223). Het is zonde als uw 
vereniging teveel inkoopt.

Vislessen op de basisschool

Op 30 mei 2016 waren de vismeesters Joop en Johan op de Mozaiekschool in Almelo. Aan de 
hand van een mooie powerpointpresentatie krijgen de kinderen tekst en uitleg over de wondere 
onderwaterwereld en over de manier waarop je kunt vissen. En natuurlijk ook gericht op het 
respecteren van de vis en de natuur. En uiteraard moet het geleerde dan in praktijk worden 
gebracht. En waar kan dat beter dan in de vijver in het Schelfhorstpark. De kinderen hadden een 
topdag. Hoe kan het ook anders als er dan ook nog een flinke karper wordt gevangen. Het bestuur 
van AHV Vislust bedankt de beide vismeesters uit Wierden. 

Op 13 juli is er weer een visles voor een basisschool. Daar komen 67 kinderen naar de waterkant.

Tot slot

De vakanties staan voor de deur. Het bestuur van AHV Vislust wenst alle leden en alle lezers van 
deze nieuwsbrief een fijne vakantie en behouden thuiskomst toe.



 

En wil je ook ons meedoen aan een wedstrijd (erg leerzaam) of je nuttig maken als vrijwilliger bij 
Vislust, neem dan eens een kijkje op onze website.

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. 


