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Algemene zaken 
 
 
Bestuur 
Samenstelling bestuur op 1-1-2014: 

A. van Eeten, Voorzitter 
C.K.E. ter Brake, Secretaris 
J.R.M. Holsbeek, Penningmeester 
M.P. Holsbeek, Lid 

 N.J. Wissink, Lid 
 H. Bolink, Lid 
 
 
Clubgebouw 
In 2014 heeft het clubgebouw van de OHV een aantal aanpassingen ondergaan. Als eerste 
is het gebouw in juni heropend met een nieuwe inrichting. Het clubgebouw is het sociale 
centrum van de vereniging en bepaalt in sterke mate 'het gezicht' van de OHV. Inrichting is 
hiervan een belangrijk onderdeel. De gezelligheid en sfeer die de nieuwe inrichting uitstraalt, 
sluiten nauw aan bij de identiteit van de OHV. En met de sfeervolle inrichting hopen we dat 
het toekomstig gebruik niet alleen prettiger zal zijn, maar ook dat we er nóg vaker en nóg 
langer gebruik van gaan maken, zoals het clubgebouw bedoeld is. 
 
Ook is samenwerking met Luka Beveiliging heeft de OHV een veiligheidsplan opgesteld voor 
het clubgebouw. Het plan bestaat uit een aantal fysieke beveilgingsmaatregelen aan het 
gebouw en een dagelijkse controle door Luka. 
   
 
Maatschappelijke betrokkenheid 
De OHV is actief op verschillende vlakken en toont ook haar maatschappelijke betrokkenheid 
bij Oldenzaal en omgeving. Zo heeft OHV deelgenomen aan NL Doet, een initiatief om 
samen met leerlingen van het middelbare onderwijs onderhoud aan diverse vijvers uit te 
voeren. Daarnaast hebben vrijwilligers van de OHV recent het bejaardencentrum de 
Scholtenhof ondersteund in afviswerkzaamheden. 
 
 
Sponsoring 
De vereniging wordt gemaakt door de leden. Sponsoring is daarbij een welkome aanvulling. 
Activiteiten van de OHV worden financieel ondersteund door diverse partijen. Deze 
sponsorafspraken hebben een eenmalig of een structureel karakter. Het bestuur is er het 
afgelopen jaar in geslaagd met drie partijen afspraken te maken over een structurele 
sponsoring van de wedstrijden. Hengelsport Van Benthem, Voorhuis Hengelsport Albergen 
en Dierenwinkel XL Jos ter Brugge sponsoren ieder diverse wedstrijden uit het programma 
van de OHV.  
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Controle 

 
In 2014 zijn 6 gediplomeerde controleurs voor de OHV op pad gegaan. Er is gecontroleerd 
op elk verenigingswater, maar ook bij vijvers waar niet gevist mag worden, zoals de 
zwemvijver op het Hulsbeek. De meest voorkomende overtreding was wederom ‘vissen 
zonder schriftelijke toestemming’. Ook de enkele overtredingen als 'verboden aas' en 'met 
meer hengels vissen dan toegestaan' komen we nog regelmatig tegen.  
 
Er is helaas geen gedetailleerd overzicht van de registratie van controles. Het Controle 
Registratie Systeem (CRS) van Sportvisserij Nederland blijkt niet dat diepte inzicht te kunnen 
geven wat we graag zouden willen hebben. Constateringen en ervaringen aan de waterkant 
zijn met elkaar en bestuursleden gedeeld.  
 
Controleur zijn bij de OHV is een leuke taak, want de sportvissers in Oldenzaal gedragen 
zich sportief. Er wordt vriendelijk om hulp en uitleg gevraagd. We hebben veel jeugd en 
redelijk wat recreanten aan de waterkant zitten. Vaak gaan de gesprekken over de 
vergunning, maar ook vaak over het vissen zelf. Onze controleurs zijn dan ook echte vissers 
en verenigingsmensen. De OHV dan ook blij met onze goede controleurs die hier op een 
leuke manier mee omgaan en een goed visitekaartje van de vereniging zijn. 
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Jeugd 
 
 
Terugblik 
De jeugdcommissie kan tevreden terug kijken op 2014. Er zijn veel activiteiten 
georganiseerd, waaronder: witviscursus, roofviscursus, karpercursus, karperwedstrijden, 
witviswedstrijden, roofviswedstrijden, uitstapje Rheda – Wiedenbruck, koppelwedstrijd jeugd 
– senior, bezoek gebracht aan Wild bijzonder vissen in Reutum en we hebben deelgenomen 
aan de Twentse Jeugd cup. Een zeer uitgebreid en divers programma! De georganiseerde 
activiteiten werden goed tot zeer goed bezocht, wel zagen we een kleine terugloop in het 
aantal deelnemers aan de competitiewedstrijden. Al met al een leuk 2014 en een nog veel 
uitdagender 2015. Gezien onze enthousiaste commissieleden en een enthousiast bestuur 
zien wij als jeugdcommissie een heel positieve toekomst voor onze vissende jeugd 
tegemoet. 
 
Nieuwe coördinatoren en commissieleden  
In 2014 hebben we afscheid genomen van coördinator Renee Edam-Geertsma.  We danken  
Renee voor zijn enthousiasme en getoonde inzet. De nieuwe coördinator is Wesley Bolink en 
wordt ondersteund door Hans Bolink. Verder verwelkomt de commissie Sebastiaan Postma. 
Sebastiaan is al jaren lid van OHV en wil graag iets doen voor de vereniging. Ook fanatieke 
karpervissers Kelvin Groenendijk en Wouter Ophuis zijn aangesloten bij de jeugdcommissie.  
 
Wedstrijduitslagen 2014 
Floris van Dijk won in de klasse 13 t/m 17 jaar in de competitie. Dit jaar was het dus geen 
dame die de oudste leeftijdscategorie wist te winnen. In de klasse t/m 12 jaar wist Lex IJland 
als eerste te eindigen. De koppelwedstrijd werd wederom gewonnen door het duo Luuk 
Blokhuis en Eddy Agterbos. Ook waren er mindere successen, zoals het resultaat in de 
wedstrijd om de Twentse jeugd cup. Waar Haaksbergen afhaakte werd OHV tweede achter ‘t 
Vangertje uit Denekamp, dat de wisselbokaal won. De dag werd mede mogelijk gemaakt 
door de vele ouders, welke ook meer en meer enthousiast raken. 



5 

Water- en visstandbeheer 
 
 
Aanpak stadwateren 
OHV heeft zich voor 2014 ten doel gesteld om meer grip te krijgen op het beheer van de 
stadswateren. Dat wil zeggen dat het onderhoud aan de wateren wordt verbeterd en dat er 
voor ieder water een visstandbeheerplan komt. Hiertoe is samenwerking gezocht met de 
gemeente om gezamenlijk van ieder water een factsheet te maken, waarin onderhoud, 
beheer en juridische afspraken vermeld staan. Vanuit deze factsheets wordt het vanuit de 
vereniging makkelijker om het beheer te voeren over de stadswateren en hierop toe te zien.  
 
Visuitzet Chris Agterbosvijver 
De Chris Agterbosvijver beschikt sinds 2013 over natuurlijke faciliteiten die de mogelijkheden 
tot voortplanting, groei en schuilen verbeteren. De komende jaren zal de biomassa vis in de 
vijver naar verwachting gaan toenemen door natuurlijke aanwas. Voor sommige soorten 
geldt dit echter niet, doordat zij slecht voortplanten in vijveromstandigheden. Daarom vindt er 
op kleine schaal periodiek uitzet van deze vissoorten plaats. In 2014 betrof dit winde en 
spiegelkarper. Winde plant niet voort in vijvers. Dat geldt ook voor het specifieke ras 
spiegelkarper dat is uitgezet. 
  
Samenwerking Sportvisserij Oost Nederland spiegelkarperproject ‘de Kloot’ 
Sportvisserij Oost Nederland is een pilotproject gestart op de Kloot, de vijver aan de 
Harplaan. Het plan is om de vijver te voorzien van een door karper gedomineerde visstand, 
en speciaal in te richten voor de hengelsport. Dat wil zeggen dat de toegangsmogelijkheden 
worden verbeterd en meer stekken worden gecreëerd. Ook zal de visstand bij wijze van een 
proef worden onderhouden door bij te voeren. Vrijwilligers van de OHV hebben ondersteund 
bij het visserijkundig onderzoek dat aan de vijver plaatsvond en tijdens de visuitzet.      
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Wedstrijden 
 
 
Algemeen 
Iedereen heeft zo zijn of haar eigen reden om mee te doen met het wedstrijdvissen. Soms 
wil je je meten met de rest, anderen vinden het gewoon gezellig om met elkaar te vissen. 
Hoe dan ook, er was dit jaar weer een mooi divers wedstrijdprogramma, waar dankbaar 
gebruik van is gemaakt. De prijzen waren ook weer goed geregeld, met dank aan onze 
sponsoren. 
 
De competitie 
De senioren competitie van 2014 is gewonnen door Jan van Dijk. Met zijn vier beste 
resultaten behaalde hij 5 punten. Eentje minder dan de nummer twee en drie, Hennes 
Urlitzki en Herbert Pross. Hennes had ruim 1,5 kilo meer vis gevangen dan Herbert, 
waardoor Hennes de 2e plaats bezet en Herbert dus de 3e. Tot op de laatste wedstrijd was 
het spannend. 
 
Er waren 18 deelnemers aan de competitie, waarvan de helft 4 of meer wedstrijden heeft 
meegevist. We visten aan het kanaal Almelo-Nordhorn, Omleidingskanaal, Hulsbekenkamp 
en natuurlijk onze CAV. De wedstrijden waren weer goed verzorgd. Totaal is er 57 kilo vis 
gevangen. 
 
Nachtcompetitie 
Er zijn dit jaar 2 nachtviswedstrijden gehouden aan de CAV, waar bij een wedstrijd van 
20:00 tot 08:00 is door gevist. De nachtviswedstrijden zijn altijd bijzonder sfeervol en 
gezellig. Aan het nachtvissen deden 18 deelnemers mee (2 minder dan vorig jaar). Met één 
derde en één eerste plaats is Nick Wissink wederom de nachtviskoning geworden. 
 
De eerste nachtviswedstrijd werd gewonnen door Eddy Agterbos met ruim 25 kilo vis, terwijl 
de nummer twee nog geen 2 kilo aantikte. Totaal werd er deze wedstrijd door 15 deelnemers 
ruim 33 kilo vis gevangen. De tweede nachtviswedstrijd bracht met 11 deelnemers ruim 77 
kilo vis op. Deze werd gewonnen door Nick Wissink met ruim 24 kilo. Opmerkelijk is dat de 
nummer 2, 3 èn nummer 4 allemaal meer dan 10 kilo vis vingen. Nummer 5, Eddy Agterbos, 
tikte net geen 4 kilo aan. 
 
Overige wedstrijden 
De A. Eisinkbokaal is gewonnen door W. Nijhuis.  
De Harm van Straten beker is gewonnen door L. Benneker. 
De Matchhengelwedstrijd is gewonnen door H. Urlitzki. 
 
De Roofviswedstrijden werd wederom gewonnen door Herbert. 
Hij ving 3 meter en 4 centimeter aan roofvis. De nummer twee, M. Holsbeek, deed het met 
behulp van flinke aantallen baars ook goed met 2 meter 10. Er waren veel deelnemers en de 
wedstrijden, maar ook de roofvisavonden werden goed gewaardeerd. Totaal is er door 20 
deelnemers 17 meter vis gevangen. Zeven deelnemers hadden na 4 wedstrijden meer dan 
één meter vis. 
 
De snelviswedstrijden zijn geen competitie wedstrijden. Het zijn wel wedstrijden waarbij de 
vis wordt gewogen en een prijsuitreiking op volgt. Dit zijn wedstrijdjes op een mooie juni 
avond één uurtje vissen met jong en oud. Er is voor iedereen een leuke prijs. 
 
De jaarlijkse uitwisseling met onze Duitse visvrienden uit partnerstad Rheda Wiedenbrück 
was weer geweldig. We waren dit jaar in Duitsland op visite. Alles top geregeld. Ik kan er 
weinig meer over vertellen dan ‘dat je erbij moet zijn”. Wie de beker mee naar huis heeft 
genomen zijn we vergeten. Daar gaat het niet om! 
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De Square Mountain bokaal  werd door Haaksbergen georganiseerd. 
Deelnemende verenigingen zijn Hengelo, Haaksbergen, Wierden, Almelo en 
Oldenzaal. Ons Genoegen Wierden heeft de bokaal gewonnen en gaat volgend jaar de 
organisatie op zich nemen. 
 
 
Alle uitslagen staan online op www.ohvoldenzaal.nl 
 
 


