
Lochem, maart 2016 
 

Van de voorzitter. 
 
Beste sportvrienden / vriendinnen, 
 
Als ik dit stukje schrijf hebben we toch nog een klein beetje winter zo eind februari en begin 
maart met wat sneeuwval en een wat nachtvorst. Als vereniging zijn we het jaar 2016 begonnen 
met de nieuwjaarsreceptie en de bingo. De opkomst was redelijk te noemen en er waren ook 
enkele nieuwe gezichten bij, en het was nog lang gezellig. De nieuwjaarsreceptie zal dan ook 
volgend jaar weer op de derde zaterdag van januari worden gehouden. De jaarvergadering heeft 
op de laatste donderdag van februari weer plaats gevonden. De vergadering is goed verlopen en 
de aftredende bestuursleden zijn herkozen. Er was en is nog wel een discussiepunt omtrent het 
wel of niet meetellen van de diverse grondels beter bekent als donderpadjes. De voorzitter heeft 
de vergadering toegezegd dit onderwerp samen met de wedstrijdcommissie en het bestuur 
hierover in overleg te gaan en naar een oplossing te zoeken, en zal er dan op terug komen. 
Na de vergadering heeft Frank Bosman senior beleidsmedewerker van Hengelsport Federatie 
Midden Nederland een lezing gegeven over water – en visstand beheer, waarvoor onze dank.  
De vacature voor het wedstrijd secretariaat is inmiddels voorzien. De heer Bertus Kroon gaat 
per 1 januari 2017 deze functie op zich nemen. Het komende jaar zal Bertus meelopen met de 
huidige wedstrijd secretaris en zo de nodige ervaring opdoen. 
Het is maart en dan zijn er weer diverse open deur dagen van de diverse hengelsport winkels en 
enkele witvis beurzen. Daar is vaak al het nieuwe materiaal voor 2016 te bekijken en vragen te 
stellen over deze nieuwe producten aan de aanwezige leveranciers van de diverse merken. Ik 
zelf ga naar enkele van deze evenementen toe. Vaak is het onder het genot van een bak koffie 
bijpraten met (wedstrijd)vissers over het afgelopen seizoen en de verwachtingen voor komende 
seizoen. Er zijn door Sportvisserij Nederland de nodige veranderingen doorgevoerd wat betreft 
het vissen van selectie wedstrijden. Voor diegene die hier interesse in heeft verwijs ik naar de 
website van Sportvisserij Nederland. Hier staat alles duidelijk op vermeld onder de noemer 
wedstrijden.  
Wat doet een wedstrijd visser zoal in de winterperiode. Hierbij zal ik proberen uiteen te zetten 
wat ik persoonlijk in deze periode doe. Als het weer het toelaat vis ik na de laatste wedstrijd van 
de najaars competitie  door tot eind december. In de maanden januari en februari controleer ik 
de hengels en maak deze schoon, zo ook  de molens en controleer de lijnen, maak nieuwe 
voorslagen voor op de molens die ik gebruik voor het feeder vissen. Als dat gedaan is ga ik 
beginnen met het opruimen van de viskist en kijken of alles nog naar behoren functioneert. 
En dan ga ik beginnen met het aanvullen van klein materiaal zoals bijvoorbeeld haken ,loodjes 
enzovoort. Daarna het maken van onderlijnen voor het vissen met de feeder en de vaste hengel, 
en eventueel maken van snoeren voor de vaste hengel. Als dat allemaal naar tevredenheid is 
uitgevoerd kun je met een gerust hart weer aan het nieuwe seizoen gaan beginnen. Dus begin 
maart ga ik me weer voor bereiden op de eerste wedstrijdjes. De wedstrijd commissie heeft ook 
voor 2016 weer een mooi programma samengesteld. Kijk hiervoor even op de website van              
De Brasem. http://debrasemlochem.mijnhengelsportvereniging.nl het is zeker de moeite waard.   
De prijsuitreiking van de zomer competitie is op zondag 25 september 2016 bij café Bousema. 
Ook de leden die niet hebben mee gevist aan de competitie zijn van harte welkom. De aanvang is 
om 12.30 uur. Voor de leden die niet aan wedstrijd vissen doen kom eens een keer kijken bij een 
wedstrijdje. We gaan er weer met zijn allen een mooi jaar van maken, hopelijk met veel mooi 
weer en goede vangsten. Tot ziens aan de waterkant. 
 
Met vriendelijke groet, 
   

 
 
J. Kamphuis 
Voorzitter 
HLV ”De Brasem” Lochem  
 
 
 


