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Algemene zaken 
 
Bestuur 
Samenstelling bestuur op 1-1-2010 
 
André van Eeten Voorzitter 
Caspar ter Brake,   Secretaris  
Wim Toonen, Penningmeester 
Bennie Beernink, Lid 
Hans Holsbeek,  Lid 
Michel Holsbeek, Lid 
Herbert Pross, Lid  
Nick Wissink, Lid 
 
Bestuurslid Bennie Beernink treedt in de jaarvergadering na 28 jaar af. Na 25 jaar bestuurslid  
werd hij al benoemd tot erelid van de OHV. Het bestuur dankt hem nogmaals voor zijn 
inspanningen.  
 
Clubgebouw 
Na de opening in 2009 kan er in 2010 een financiële balans op worden gemaakt van het 
clubgebouw. De waarde van het gebouw van de OHV is geschat op € 75.000. Een mooie 
kapitaalvergroting. Vooral wanneer men bedenkt dat het stukje ontroerend goed met behulp 
van subsidies, sponsoring en eigen inspanning slechts een slordige € 17.000 gekost heeft. 
 
Lijst van Viswateren 
In 2010 hebben de voorbereidingen plaats gevonden voor de invoer van een nieuwe Lijst 
van viswateren van de OHV. Een eenvoudige lijst met minder regels en gelijk aan die van de 
verenigingen in de regio. Vanaf  2011 bestaat de visvergunning van OHV leden uit: de OHV-
vispas, de Landelijke lijst van viswateren en de Regionale lijst van viswateren. 
Overigens is de Regionale lijst van viswateren iets korter geworden dan voorgaande jaren. 
Hengelsportvereniging VIOS heeft te kennen gegeven vanaf 2011 hun viswater niet meer te 
delen met de omliggende verenigingen. Dat betekent dat OHV-leden met hun vispas niet 
meer in VIOS-water mogen vissen. VIOS-leden mogen met hun vispas van VIOS niet meer 
in de wateren van de hengelsportverenigingen in Hengelo, Almelo en Oldenzaal vissen. 
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Controle 
 
In 2010 is het nieuwe controlebeleid op de rails gezet. De controleurs hebben aan het 
bestuur hun bevindingen gerapporteerd. Hieronder volgt een overzicht. 
 
Er zijn op 31 verschillende dagen tussen 30 maart en 5 november controlerondes gehouden.  
Er is in totaal 33 uur gerapporteerd en er zijn 127 rondes langs de vijvers gemaakt. 
Er zijn 117 jeugdleden gecontroleerd, waarvan 64 karpervissers en 53 witvissers. 
Er zijn 183 seniorleden gecontroleerd, waarvan 106 karpervissers, 2 roofvissers en 75 
witvissers. 
 
De overtredingen 
 

Water 
Controle 
rondes 

Geen 
vispas 

Teveel 
hengels 

Verboden 
aas 

Andere 
overtreding 

totaal 
overtreding

en 

CAV 22 21 1  1 23 

Surfvijver 2     0 

Stakenbeek 8     0 

Saasvelderlaan 1e R 6 5    5 

Saasvelderlaan 2e R 9 15    15 

Saasvelderlaan links 8 3    3 

Eektestraat 6     0 

Klieverik 5     0 

Kleibultweg 9 3    3 

Schipleidelaan/Hulsbekenkamp 15 10  1  11 

Hulsbekenkamp/Nijhuiskamp 8 1    1 

Nardusboer 7     0 

Hunenveldlaan/Griekenlandlaan 13 12    12 

Thijsniederweg/Griekenlandlaan 9 8 1   9 
Totaal: 127 78 2 1 1 82 
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Jeugd 
 
Jeugdcommissie 
De jeugdcommissie heeft in 2010 wat wisselingen gekend. Bennie en Robert Beernink zijn 
na lange tijd gestopt met hun werkzaamheden. Paul Bode, Ties Ruijvekamp en Renee 
Edam-Geertsma zijn bereid gevonden om zitting te nemen in de commissie. Met Renee 
beschikt de OHV ook over een vismeester. In 2009 behaalde hij zijn diploma bij Sportvisserij 
Nederland.  
 
Vismeester op internet 
Niet alleen aan het water, maar ook op internet is de vismeester bereikbaar voor vragen over 
alles wat met vissen te maken heeft. Natuurlijk via de moderne communicatiemiddelen. Stuur 
hem gerust eens een mailtje via vismeester@ohvoldenzaal.nl. Om de jeugd nog actiever te 
benaderen is de jeugdcommissie ook gestart met een eigen hyves-pagina. Jeugdleden 
kunnen hiervan lid worden en onderling informatie uitwisselen. 
 
Wedstrijden 
Natuurlijk werd er in 2010 ook nog gevist. De top 5 van de competities voor de twee 
leeftijdscategorieën zag er dit jaar zo uit:  
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
De jaarlijkse koppelwedstrijd junior-

senior, inmiddels een terugkerend succes,  werd gewonnen door het koppel Beau en Hans 
Bolink met 2261 gram. 
 
De prijzen van de competitie zijn uitgereikt tijdens de najaarsbijeenkomst in oktober. Tijdens 
deze avond werden ook de prijzen uitgereikt voor de senioren en was er een interessante 
lezing over dobbers van een bekende wedstrijdvisser. Ook als je niet meegedaan hebt aan 
de wedstrijden is dit dus een aanrader voor 2011! 
 

 
 

 

Tot en met 12 jaar 

1. DANIQUE GEERTSMA 

2. STIJN UIT HET BROEK 

3. MYRTHE GEERTSMA 

4. FLORIS VAN DIJK 

5. LENN TER LAAK 

12 tot en met 17 jaar 

1. LUUK BODE 

2. BEAU BOLINK 

3. MAIKEL KIP 

4. ROY TEGGELER 

5. EELCO HEUVEL 
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Water- en visstandbeheer 
 
Ontwikkeling visstand Chris Agterbosvijver. 
Na een aantal jaren investeren, lijkt het doelmatige visstandbeheer in de CAV nu zijn 
vruchten af te werpen. Uit hengelvangstregistratie en de vangstgegevens van de wedstrijden 
lijkt de visstand zich positief te ontwikkelen. In 2010 werd er tijdens de wedstrijden aan de 
CAV gemiddeld per visser ruim twee zoveel gevangen als in 2009. Een mooi resultaat voor 
de wedstrijdvisser, voor het bestuur een signaal dat het met de vangsten aanzienlijk beter 
gaat. Bovendien zien we in hengelvangstgegevens steeds vaker jonge witvis. Alle 
jaarklassen zijn vertegenwoordigd en dat wijst op een gezonde ontwikkeling. Nog meer 
positief nieuws komt van de karpervissers. De CAV blijkt karpers te bevatten van ruim 30 
pond! Vissen waarvoor veel karpervissers afreizen naar befaamde Franse meren. Grote 
wateren als de CAV kunnen karpers van dergelijke gewichten voortbrengen, mits de visstand 
evenwichtig en gezond is. Blijkbaar gaat het dus de goede kant op. En dat is iets waar we 
best trots op mogen zijn! Maar het kan nog beter. Denk aan onderwaterstructuren om 
aalscholvervraat tegen te gaan. En afwisseling in oevers om het voedselaanbod op peil te 
houden en meer paaimogelijkheden te creëren. Allemaal maatregelen die in de toekomst 
vangsten van metersnoeken, mooie zeelten en misschien wel die karper van 40 pond 
mogelijk maken! 
 
Hengelvangstregistratie 
Hengelvangstregistratie is in opkomst. Een aantal vissers is hier al serieus mee bezig. Via 
papier, maar online kunnen vangstgegevens doorgegeven worden. Deze gegevens zijn voor 
de water- en visstandbeheerder erg belangrijk. Ontwikkelingen in de visstand kunnen 
uitstekend gesignaleerd worden. En kunnen dus ook worden onderbouwd met gegevens. 
Aanmelden voor hengelvangstregistratie online kan sinds 2010 via 
www.vangstenregistratie.nl. Daar staan ook alle wateren van de OHV. 
 
2010: Nachtvissen aan de CAV! 
In goed overleg met de regio heeft de OHV in samenwerking met Carpteam Oldenzaal een 
speciale nachtvisregeling ontwikkeld voor de CAV. De regeling maakt het voor leden van de 
OHV mogelijk om ‘s nachts aan de CAV te vissen. Een nacht boeken kan via 
www.ohvoldenzaal.nl. Ook zijn er een aantal vaste nachtvispassen. De houders beschikken 
het hele jaar over een nachtvispas voor de CAV en voeren als tegenprestatie 
onderhoudswerkzaamheden uit. Het mes snijdt dus aan twee kanten. 
 
Onderhoud 
In 2010 heeft een speciale werkgroep zich gebogen over het onderhoud aan de CAV. Een 
veel gehoorde klacht was de explosieve groei van waterplanten dicht langs de stekken. 
Reden om hier eens goed over na te denken. Een gezonde plantenrijke vijver is een mooi 
streven, maar goede mogelijkheden om te vissen is minstens zo belangrijk. De werkgroep 
heeft het probleem met de waterpest proberen op te lossen door een aantal plaatsten in de 
vijver waterplant vrij te maken en te houden. Ook een aantal paden zijn weer begaanbaar 
gemaakt en steigers aangevuld. 
 
 



6 

Wedstrijden 
 
In 2010 bestond de wedstrijdcommissie uit Wim Toonen, Nick Wissink en Herbert Pross en 
met ondersteuning van eenieder die geholpen hebben met nummers uitzetten, 
hengelvangstregistratie en andere taken. De wedstrijden zijn over het algemeen naar ieders 
tevredenheid verzorgd. We hebben in 2010 enkele nieuwe vissers aan de waterkant gezien 
en hopen dat dit er volgend jaar ook weer meer worden. Hoewel het uitzetten van de 
nummers en het loten van de stekken soms een hele opgave kan zijn en niet altijd naar 
ieders tevredenheid zal gebeuren, staan er duidelijke regels in het reglement en is de 
wedstrijdcommissie altijd aanspreekbaar. Er zijn op de CAV enkele aangewezen slecht 
lopende visplaatsen beschikbaar, waar men zelfs met de auto dichtbij mag komen. Hiervan 
is niet altijd optimaal gebruik gemaakt. De wedstrijdcommissie zal dit in 2011 duidelijker 
communiceren. Voor wat betreft het nachtvissen zou het beter/veiliger zijn als alle vissers 
elkaar kunnen 'zien'. Dus niet dat er vissers achter de bocht gaan vissen. Maar dit is ook 
afhankelijk van het aantal deelnemers. De uitwisseling met Rheda-Wiedenbrück was dit jaar 
in Duitsland en ouderwets gezellig. Helaas is de beker daar gebleven, maar wie maalt daar 
nu om als je met vrienden samen kunt vissen en genieten van goed gezelschap, een drankje 
en een heerlijke barbecue? Het was weer 'dik in orde'! De prijsuitreiking op de 
najaarsbijeenkomst was goed bezocht en het verhaal van Leen Harmsen over dobbers erg 
interessant. Het is zeker de bedoeling om deze opzet te continueren 
  
Uitslagen 
De koppelwedstrijd werd gewonnen door Erwin Linde en Jon Duursma.  
De A. Eissinkbeker werd gewonnen door Nick Wissink. 
Nachtviskoning 2010 werd Alfons Rikkerink. 
Het 65+ vissen werd gewonnen door Herbert Pross.  
De eindstand van de competitie: 
          
1. PLAHM H.G.  2572  6 
2. GRUNDER A.A. 9727  7 
3. URLITZKI J.  12115  8 
4. EETEN,A.V.  3768  11 
5. BOLINK H.  6147  14 
6. NIJKAMP J.A.  5865  14 
7. SCHUTT A.  2854  14 
8. PROSS H.J.P. 2403  15 
9. GRUNDER J.W.L. 3056  17 
10. VOORT,G.V.'T  3321  18 
11. AGTERBOS E. 4892  20 
12. BOLINK W.  1941  20 
 
Tijdens de 6 competitiewedstrijden is er in totaal 95 kilo en 232 gram vis gevangen! 
Gemiddeld hadden we 17 deelnemers aan de wedstrijden en vingen we 15,8 kilo vis per 
wedstrijd. Dat is gemiddeld 934 gram vis per persoon, per wedstrijd. Zullen we volgend jaar 
minstens voor de kilo per persoon gaan??? 
Allemaal hartelijk bedankt voor de deelname. Graag zien we jullie volgend jaar ook weer 
meedoen. 
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Uitgave van: 
De Oldenzaalse Hengelsportvereniging 
 
Henegouwenlaan 1 
7577 MD OLDENZAAL 
 
06-54933794 
Email: info@ohvoldenzaal.nl 
Internet: www.ohvoldenzaal.nl 
KvK: 40073643 
 


