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Van de voorzitter. 
 
Beste sportvrienden / vriendinnen, 
 
Hengelaarsvereniging  ” De Brasem ” is opgericht op 12 november 1932, zodat onze mooie 
vereniging nu 85 jaar bestaat. Bij het 50 jarig bestaan is er een jubileum boekje uitgegeven met 
daarin een stukje genaamd van het verleden tot heden. 
Uit het van het verleden tot heden 1932 tot 1982  zal ik enkele stukjes overnemen om het met 
de huidige leden te delen. En voor de diegene die toen al lid waren en nog zijn zal dit nog wel 
een mooie herinnering zijn. Door het vele werk van de heren W. Nengerman en H. Leusink, 
werd met 16 belangstellenden de hengelaarsvereniging een feit, daar dit al diverse keren was 
mislukt. Als eerste bestuur werd gekozen,  de heren H. Leusink  voorzitter, W. Zenderink 
penningmeester en W. Negerman secretaris. 
Als inleggeld werd besloten 50 cent per persoon contributie per week tot en met juli 1933. Als 
viswater was er alleen nog maar perceel 13 in de beneden Berkel, het ander water moest nog 
worden gepacht van de heren T. Ras en P. v. Winssen de eerst genoemde maakte er nogal een 
potje van, had bij het onderhandelen iedere keer een ander smoesje, daar er bij bespreking 
nogal wat Bokma vloeide om de heer Ras maar gunstig te stemmen om zodoende het 
pachtrecht te verkrijgen. De beslissing viel uiteindelijk op 28 juni 1933, maar op voorwaarde 
dat J.Naeff vrij mocht vissen en Reudink een fuik mocht plaatsen bij de brug, en op                          
4 september 1935 werd meegedeeld dat de vereniging het Twente Rijnkanaal gepacht had van 
de Dochterensebrug tot en met de grens van Overijsel. Als er in die jaren een hengelwedstrijd 
was dan werd muziekvereniging Advendo uitgenodigd om de hengelaars met muziek 
naar het viswater te brengen. Samenkomst was bij de Reudinkbrug en zo ging men optocht 
naar de wedstrijd. In de oorlogsjaren 1940 – 1945 was het zeer moeilijk om aan vismaterialen 
te komen , hiermee werd het bestuur belast om het een en ander op de kop te tikken om het 
dan weer aan de leden te verkopen, zodat  iedereen weer kon vissen.  
Bij diverse prijsuitreikingen of een jaarvergadering kwamen deze verhalen nogal eens te 
sprake en werd er door de aanwezige leden met de nodige humor naar geluisterd.  Het huidige 
bestuur heeft het met vis- en pachtrechten een stuk makkelijker gekregen, wij zijn als 
vereniging aangesloten bij HF Midden Nederland en Sport visserij Nederland. 
Deze overkoepelende organisaties zorgen voor de visrechten en daar betalen we een afdracht 
voor. Op zondag 5 november hebben we het wedstrijd seizoen van De Brasem 2017 
afgesloten met de traditionele mooscup. Er werd s ’morgens gevist en tijdens de wedstrijd 
werden de deelnemers voorzien van een broodje rookworst  en een drankje, en vanaf half vijf 
was er samen met de partners het stamppot buffet bij Bousema en dat smaakte goed. Winnaar  
van de moos cup is geworden L. Schäfer. De zomercompetitie is gewonnen door F. Morsink. 
Voor 2018  zijn er vier competitie wedstrijden en meer open wedstrijden. De competitie 
wedstrijden zijn over het zomer seizoen verspreid. Dit is gedaan omdat er dan nog wel eens 
wordt afzegt voor een andere wedstrijd en er dan maar een paar deelnemers overblijven. Kijk 
voor evenementen en de wedstrijden voor 2018 op de website van De Brasem, 
http://debrasemlochem.mijnhengelsportvereniging.nl De vissers die door vissen  wens ik nog 
een mooi netje vis toe. Verder wil ik iedereen bedanken voor hun inzet voor de verenging 
zodat we weer een mooi en leuk vis jaar op een goede manier hebben kunnen afsluiten.   
Ik wens dan ook iedereen mooie en goede feestdagen toe en hoop u in 2018 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  


