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Van de voorzitter. 
 

Beste sportvrienden / vriendinnen, 
 
Het is alweer oktober en op deze eerste herfst achtige dag is er dan mooi de gelegenheid om een 
stukje te schrijven voor de website van HLV De Brasem. 
Zo tegen het einde van het jaar even een kleine terugblik op de afgelopen maanden. 
De winter en het voorjaar waren wat het weer betreft vrij warm voor die tijd van het jaar. 
De visvangsten in deze periode waren op enkele uitschieters na toch matig te noemen.  
Er zijn weer diverse wedstrijden gevist en de uitslagen zijn te bekijken op de website van  
HLV De Brasem.  
Ook is er weer een jeugd wedstrijd gevist bij De Cloese in samen werking met 
sociaal cultureel werk Lochem.  
Er waren 22 deelnemers in de leeftijd van 8 tot en met 13 jaar. 
Samen met De Gouden Karper Laren en Ons Genoegen Gorssel hebben we het Lochems 
Kampioenschap georganiseerd.  
Deze wedstrijd is naar jaren van afwezigheid op de kalender weer nieuw leven ingeblazen. Na de fusie 
naar de huidige gemeente Lochem is er nu mogelijkheid om het met drie verenigingen te organiseren.  
Er waren 30 deelnemers en ze waren zeer enthousiast over de opzet van deze wedstrijd. Volgend jaar 
organiseert Gorssel deze wedstrijd. 
Intussen is het najaars competitie weer van start gegaan.  
Deze competitie wordt samen met ’ T Simmetje uit Diepenheim georganiseerd  en bestaat uit 6 
wedstrijden. 
De deelname aan de wedstrijden loopt ieder jaar verder terug.  
We zullen alle zeilen de komende jaren bij moeten zetten om een competitie met een respectabel 
aantal deelnemers te kunnen blijven organiseren.  
Wellicht moeten we gaan zoeken naar een andere formule om dit soort wedstrijden te gaan 
organiseren.  
Misschien is het een optie om dat dan gezamenlijk te gaan doen met meerdere verenigingen uit de 
regio. 
Helaas is de  gescheiden trio wedstrijd afgelast door te geringe deelname.  
Deze wedstrijd staat voor volgend jaar weer op de kalender maar zullen in overleg met de wedstrijd 
commissie gaan zoeken naar een aanpassing zodat er dan meer deelname komt. 
Ik wil nog even terug komen op de matige vangsten.  
We krijgen steeds meer te maken met helder wordende kanalen en rivieren dit in het kader van 
Natura 2000 en de Kaderrichtlijn Water.  
Hierdoor komt er ook een andere visstand er komt weer veel meer  voorn en snoek op deze wateren 
en zal het brasem en snoekbaars bestand af nemen.  
Ook het vergraven het laten meanderen van de Berkel komt in mijn ogen de visstand niet ten goede.  
Ook het ondieper maken doet de groei van planten toenemen en zal op den duur de water gangen 
compleet  doen dicht groeien.  
We zullen in overleg met de Federatie en het Waterschap de wateren moeten uitmaaien 
om er te kunnen blijven vissen. 
We hebben zoals op de jaarvergadering is mede gedeeld de leden administratie onder gebracht bij 
Sportvisserij Nederland zij doen nu de incasso van de contributie en het versturen van de 
vergunningen.  
De vergunning van de S-57 wordt met de uitnodiging  voor de jaarvergadering meegestuurd. Deze 
verandering scheelt aanzienlijk op de kosten. 
Verder wil ik alle vrijwilligers bedanken voor hun inzet. 
De winnaars van wedstrijden en de kampioenen feliciteren.  
Dit is het laatste stukje van de voorzitter voor 2014. 
Hierbij wens ik u allen goede feestdagen en een gezond 2015. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 

 
 
J.Kamphuis 
Voorzitter 
HLV “De Brasem”Lochem 
 


