
Lochem, november 2016 
 

Van de voorzitter. 
 
Beste sportvrienden / vriendinnen, 
 
Het is alweer november en voor de meeste hengelaars zit het seizoen er weer op.  
Als ik dit stukje schrijf zijn er voor de wedstrijd vissers van De Brasem  nog twee najaars 
wedstrijden te vissen. Deze najaars wedstrijden organiseren we samen met  
Het Simmetje uit Diepenheim, dit is al de achtste editie. 
Op zondag 6 november is het wedstrijd seizoen van onze vereniging traditioneel weer 
afgesloten met de moos cup. Er is gevist in het Twente Kanaal in vak-A bij de zwaaikom in 
Almen. Halverwege de wedstrijd werden de deelnemers namens de vereniging een 
broodje rookworst en een drankje aangeboden. Dit smaakte goed en werd door de deelnemers 
zeer op prijs gesteld. Winnaar is geworden André Ordelman met  2550 gram. Om half vijf was 
het verzamelen bij Café/restaurant Bousema  waar de deelnemers met partners konden 
genieten van het stamppot buffet.  
De vangsten vielen dit jaar erg tegen al is er altijd wel een uitschieter te noteren wat de vangsten 
betreft. Maar ondanks dat de vangsten tegen vielen is er ook weer een kampioen van de zomer 
competitie. Tonny Verhoeven heeft is voor het tweede jaar oprij kampioen geworden met een 
totaal gewicht over tien wedstrijden van 12875 gram. 
De wedstrijd commissie heeft voor 2017 weer in mijn ogen een mooi programma samen gesteld. 
Er worden weer tien wedstrijden gevist waarvan er zeven meetellen voor het kampioenschap. 
We gaan drie keer vissen in het Twente Kanaal, twee keer in de Oude IJssel en vijf keer in de 
Berkel.  
De wedstrijden zijn verdeeld over de maanden april tot en met september.  
Wij als bestuur en wedstrijd commissie besloten om met een andere opzet de wedstrijden te 
gaan vissen. Dit omdat de deelname steeds verder terug loopt. 
We gaan het als volgt doen. Aan de zomercompetitie kunnen alleen deelnemers meevissen die 
lid zijn van De Brasem Lochem.  De prijs verhouding is 1 op 4 voor de eindstand. Prijzen zijn 
vleesschotels de deelnemers die dan geen prijs hebben krijgen een rollade. Verder zijn er per 
wedstrijd drie vleesprijzen, en worden na de wedstrijd uitgereikt.  Voor deelname aan de zomer 
competitie  is er voor de leden geen inleg. We hopen zo op meer deelname. 
De agenda en de notulen van de jaarvergadering 2016 zullen begin januari 2017 op de  
website van De Brasem worden gepubliceerd worden.  Op de vergadering zullen er gedrukte 
exemplaren van de agenda en de notulen aanwezig zijn. 
Als bestuur zijn we hier toe overgegaan omdat er steeds meer wordt gedigitaliseerd en om de 
kosten van porto en papier te beperken, en het is ook nog milieuvriendelijker. 
De jaarvergadering zal plaats vinden op donderdag  23 februari 2017. 
De vergadering wordt gehouden bij café Bousema Zutphenseweg 35 7241 KP in Lochem. 
Aanvang 20.00 uur. Kijk ook eens voor evenementen op de website van De Brasem, 
http://debrasemlochem.mijnhengelsportvereniging.nl het is zeker de moeite waard.   
De vissers die door vissen  wens ik nog een mooi netje vis toe. Dit is alweer voor 2016 het laatste 
stukje van de voorzitter, en wil ik langs deze weg iedereen bedanken voor hun inzet zodat we 
weer een mooi  en leuk vis jaar op een goede manier hebben kunnen afsluiten.   
Ik wens dan ook iedereen mooie en gelukkige feestdagen toe en hoop u in 2017 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  
  

 
 


