
Lochem, juni 2016 
 

Van de voorzitter. 
 
Beste sportvrienden / vriendinnen, 
Het is eind juni en de zomer lijkt nog ver weg. De vele regen heeft ertoe geleid dat de wedstrijd 
die gevist zou gaan worden in de Oude IJssel op de Stokhorst in Doetinchem geen doorgang kon 
vinden door het hoge water en een veel te harde stroming. We zijn daarom uitgeweken naar het 
Twentekanaal. De vangsten vallen in de eerste helft van het seizoen ook niet mee. We kunnen 
allen maar hopen dat het gaat verbeteren de komende tijd. Enkele wedstrijd vissers van                       
De Brasem hebben deelgenomen aan de selectie wedstrijden voor plaatsing van het Nederlands 
Kampioenschap. Geen van de deelnemers heeft zich geplaatst voor de  NK vaste stok of de            
NK feeder. De wedstrijden voor de vaste hengel waren dit jaar voor eerst opgedeeld in senioren 
en 55+ deelnemers. 
De jeugddag van de Hengelsport Federatie Midden Nederland vond dit jaar plaats op 18 juni.  
Deze dag heeft plaats gevonden in Borculo nabij de zompenloods. Deze dag werd georganiseerd 
in samen werking met  HF Midden Nederland, BHV Borculo, HLV De Brasem Lochem,                      
HSV De Ruurlse vissers Ruurlo, HSV het Voorntje Eibergen en WHV De Karper Winterswijk.  
Op deze dag gaven de vereniging Nederlandse Vliegvissers, Snoekstudiegroep Nederland-België, 
en De Karper Sportvisserij Nederland clinics  over de beginselen van het vissen met de 
vliegenhengel en het vissen op snoek en karper. Zo kon de jeugd onder meer een vlieg binden en 
een blinkertje maken, en van Anja kregen ze een tuigje van de Federatie een pet en een rugzak 
zodat de gekregen spulletjes konden worden opgeborgen. Wereldkampioene Anja Groot 
verzorgde de clinic  vissen met de vaste hengel en Jan Willem Nijkamp de clinic vissen met de 
feeder. Na de uitleg kon de jeugd het geleerde gelijk in de praktijk uit proberen. In de lunchpauze 
waren er voor de deelnemers en vrijwilligers diverse broodjes met knakworst ,kaas en ham. 

   
Hier geeft Jan Willem uitleg over een eenvoudige montage voor het monteren van de voerkorf en 
de onderlijn aan de feeder. Het Waterschap Rijn en IJssel heeft uitleg gegeven over de 
ecologische oever verbinding, waterberging en de vistrap, waar na de uitleg met een schepnetje 
werd gevist en de jeugd de vangsten via een zoek kaart de visjes en andere water diertjes 
konden benoemen.  Al met al een zeer  geslaagde en interessante jeugddag. Verder wil ik de 
organisatie en vele vrijwilligers die deze dag mogelijk hebben gemaakt daarvoor dank zeggen. 
Nu maar hopen dat de zomer zich snel aandient zodat we nog vele mooie uren van onze mooie 
hobby kunnen genieten.  
 
Met vriendelijke groet, 
   

 
 
J. Kamphuis 
Voorzitter 
HLV ”De Brasem” Lochem  


