
Lochem, juni 2015 

Van de voorzitter. 

Beste sportvrienden / vriendinnen, 

Als ik dit schrijf is het jaar alweer voor de helft voorbij. Over het weer kunnen we kort zijn 
het is lang te koud geweest met nog lang nachtvorst. Hopen dat we alsnog een goede zomer 
krijgen. De vangsten vielen ook tegen. Met uitzondering van de feeder selectiewedstrijd  in de  
Oude IJssel op zaterdag 13 juni daar werd  totaal 441 kilo en 810 gram. Hier deden 76 vissers 
aan mee de winnaar had 33 kilo en 840 gram. Van De Brasem waren er vijf deelnemers waarvan   
André Ordelman zich heeft geplaats voor het NK Feeder. 
Voor de selectie wedstrijden korpsen en individueel op zaterdag 6 juni werd De Brasem 
vertegenwoordigd  door vijf deelnemers. Individueel hebben Leo Schäfer en André Ordelman                                
zich geplaats voor het Nederlands Kampioenschap. Het korps van De Brasem is als vijfde 
geëindigd en heeft zich niet gekwalificeerd voor het Nederlands Kampioenschap. Beide 
wedstrijden werden gevist op het wedstrijdparcours tussen Hoog Keppel en Laag Keppel. 
Ook de vangsten van de zomercompetitie zijn op een uitschieter na mager te noemen en het is te 
hopen dat de laatste vier wedstrijden de vis wel wil meewerken.  Ook worden er weer vislessen 
gegeven op de scholen door de vismeesters. Op 18 augustus is er weer de viswedstrijd 
voor de jeugd in de stadsgracht. Deze wedstrijd wordt georganiseerd door  HLV De Brasem en 
Move On Lochem. De verenging is naar de jaarvergadering van HF. Midden Nederland geweest. 
Op deze vergadering heeft Sportvisserij Nederland de  conceptplannen beleidsplan sportvisserij                 
2016 – 2020 en het wedstrijd beleidsplan gepresenteerd en daarover uitleg gegeven. 
In het bestuur van de federatie is afscheid genomen van penningmeester E. Derksen en de  
nieuwe penningmeester is  B. van Til. Verder werd bekend dat wedstrijd coördinator 
H.Weerdesteijn aan en het einde van het jaar stopt. De wedstrijdcommissie van de federatie 
stop ook aan het einde van het jaar. Zelf maak ik ook deel uit van deze wedstrijdcommissie die 
bestaat uit vier personen we hebben met zijn vieren altijd in die jaren goed en plezierig met 
elkaar de selectie wedstrijden voor de jeugd, senioren korpsen en de federatie wedstrijd 
georganiseerd. Het is nu na al die jaren tijd voor een nieuwe commissie. Het federatie bestuur is 
opzoek na geschikte kandidaten voor een wedstrijd coördinator en commissieleden. 
We hebben met de heer Smit de jaarlijkse rondgang gemaakt bij de S 57. Daar zijn de visplaatsen 
weer  goed bereikbaar gemaakt  zodat er weer voldoende ruimte is om een hengeltje uit te 
werpen. We gaan samen met De Gouden Karper uit Laren bekijken of er op termijn weer karper 
uitgezet kan worden. Onlangs toen ik zat te vissen aan het Twente Kanaal kwam er iemand naar 
me toe met de vraag met wat voor voer ik  zoal gebruik en of dat voor de vaste hengel en de 
feeder te gebruiken is. Ook vroeg hij of ik het voer zelf samen stelde. 
Ik maak de samenstelling van het voer dat ik gebruik al lang niet meer zelf. Het voer wat ik 
gebruik is een kant en klaar fabrieksvoer. Dat voer kan voor zowel  voor de stok als de feeder 
gebruikt worden, voor de stok moet men het voer dan wat natter maken zodat je er voerballen 
van kunt maken. Er zijn diverse voer fabrikanten die kant en klare voeren aanbieden voor 
diverse soorten vis zoals brasem, voorn en karper en de speciale voeren  voor de feeder en de 
method visserij. Deze voer soorten zijn vaak ook goed met elkaar te mengen. Bijvoorbeeld  
brasem en voorn dan heb je een allround voer voor zowel voorn als brasem. Je kunt er altijd 
naar vragen bij de  hengelsport winkel. De hengelsportzaken hebben vaak een eigen voer die ze 
vaak hebben ontwikkeld met de wedstrijd vissers. Deze voeren zijn goed te gebruiken en zijn in 
verhouding goedkoper als een fabrieksvoertje. Een tip als je het voer aanmaakt voeg dan het 
water beetje bij beetje toe want als je er teveel ingooit aan water kun je er niet meer uithalen, 
en bewaar altijd een beetje droog voer voor als het toch mis mocht gaan met het toevoegen van 
het water. Het kan je visdag redden. Rest mij nog iedereen een mooie tweede helft van het 
visseizoen toe te wensen met veel mooi weer en een goede vangst van vele mooie vissen. 
 
Met vriendelijke groet, 
   

 
 
J.Kamphuis 
Voorzitter 
HLV ”De Brasem” Lochem  


