
Lochem, oktober 2015 
 

Van de voorzitter. 
 
Beste sportvrienden / vriendinnen, 
 
De dagen worden korter en we gaan weer naar de winter toe. Voor de meeste recreatie vissers 
loopt het seizoen nu ten einde. Voor de  fanatieke wedstrijd vissers beginnen nu de winter 
wedstrijden. De wedstrijd vissers van De Brasem zijn begonnen aan de najaars competitie die  
samen met Het Simmetje uit Diepenheim wordt georganiseerd, het zijn zes wedstrijden en er 
doen twintig vissers aan mee. En dan is er op 1 november nog de Mooscup. 
De zomer competitie  is gevist het is spannend gebleven tot de laatste wedstrijd wie zich 
kampioen 2015 mocht noemen. Uiteindelijk is Tonny Verhoeven kampioen geworden.   
Er zijn tien competitie wedstrijden gevist waarvan er zeven meetellen voor het kampioenschap. 
Totaal is er 166 kilo en 618 gram aan vis gevangen. Waarvan 76 kilo en 135 gram in de           
Oude IJssel, 46 kilo en 363 gram in het Twentekanaal en 44 kilo en 120 gram in de Berkel. 
De koppel wedstrijd van 26 september is door de  geringe deelname afgelast. Er hadden zich 
drie koppels opgegeven. De wedstrijd commissie en het bestuur hebben in onderling overleg 
besloten zowel de voorjaars koppel als de najaars koppel van de wedstrijd agenda te schrappen. 
Voor deze wedstrijden zal naar een andere wedstrijd  formule worden gezocht zodat er toch nog 
een leuke wedstrijd kan worden gevist. De wedstrijd commissie is druk bezig om de wedstrijd 
kalender 2016 rond te krijgen. Alle wedstrijd vergunningen zijn inmiddels aan gevraagd maar 
nog niet allemaal geaccordeerd. Zodra dit allemaal rond is wordt de wedstrijd agenda op de 
website vermeld.    
De leden administrateur heeft alle mutaties verwerkt en de geschoonde leden lijst aangeleverd 
bij Sportvisserij Nederland zodat ieder lid weer op tijd de vispas 2016 in zijn of haar bezit heeft. 
In 2016 is er geen aparte vergunning meer voor de S-57 u kunt  er dan met de vispas van                    
De Brasem Lochem of  De Gouden Karper Laren vissen. Wel blijven er dag of week vergunningen 
verkrijgbaar.  
In oktober zijn er weer de regio bijeenkomsten van Hengelsport Federatie Midden Nederland 
wij zullen daar als bestuur aanwezig zijn, en zullen daar ons ongenoegen uiten op het toewijzen 
van de wedstrijd vergunningen. Dit gebeurt in onze opinie te laat we kunnen dan als vereniging 
niet tijdig het programma rond krijgen wat weer met zich meebrengt dat we extra kosten 
moeten maken om het programma na te sturen. Als bestuur zullen we er op aandringen dit op 
een andere manier te gaan regelen. Er zal tijdens een receptie in november afscheid worden 
genomen van Henk Weerdesteyn als bestuurslid en wedstrijd coördinator van de federatie. 
Als wedstrijd secretaris heb ik aangegeven op 1 januari 2017 te gaan stoppen als wedstrijd 
secretaris. Er zal  dus in het aankomende jaar een geschikte kandidaat gezocht moeten worden   
voor deze functie. De hij of zij die dit zou willen doen kan contact opnemen met de voorzitter. 
Wat houd de functie van wedstrijd secretaris in, het aanvragen van de wedstrijden 
het maken van een wedstrijd agenda, organiseren van wedstrijden, ere prijzen verzorgen en de 
uitslagen maken en niet te vergeten een jaarverslag  van het wedstrijd gebeuren, afspraken 
maken met diegene waar  het loten en de prijsuitreiking van de wedstrijden plaats vind.   
De werkzaamheden regelen voor stekken maaien en de nummers van de wedstrijd parcoursen 
bijwerken. Ik zal diegene die dit op zich neemt het eerste jaar begeleiden en weg wijs maken in 
deze functie en zijn er dan nog vragen dan kun altijd bij mij terecht. 
De vissers die door vissen  wens ik nog een mooi netje vis toe. Dit is voor 2015 het laatste stukje 
van de voorzitter, en wil langs deze weg iedereen bedanken voor hun inzet zodat we weer een 
mooi  en leuk vis jaar op een goede manier kunnen afsluiten.   
Ik wens dan ook iedereen mooie en gelukkige feestdagen toe en hoop u in 2016 weer gezond aan 
de waterkant te kunnen begroeten, en wens u veel vis plezier toe in het nieuwe jaar.   
 
Met vriendelijke groet, 
   

 
 
J.Kamphuis 
Voorzitter 
HLV ”De Brasem” Lochem  
 


