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In de jaarvergadering van 2011 is na 31 jaar Wim Toonen afgetreden. Gedurende 31 jaar 
heeft Wim zich ingezet als bestuurder van de Oldenzaalse Hengelsportvereniging. Na zijn 
aftreden in de algemene ledenvergadering van 2011 besloot Sportvisserij Oost Nederland 
hem de gouden speld te overhandigen voor zijn verdiensten. Naast het feit dat een 31 jarige 
bestuursfunctie een prestatie op zich is, is Wim van grote waarde geweest voor de 
hengelsport in de regio. Naast het dagelijks bestuur van de vereniging vervulde hij de 
functies van penningmeester en ledenadministrateur. Daarvoor is hij in zijn 25e bestuursjaar 
al koninklijk onderscheiden en ontving hij de zilveren speld van Sportvisserij Oost Nederland. 
Ook is Wim destijds benoemd tot erelid van de Oldenzaalse Hengelsportvereniging. Wim 
ontving de gouden speld tijdens zijn afscheidsreceptie. Voorzitter Andre van Eeten van de 
Oldenzaalse Hengelsportvereniging dankte Wim Toonen nogmaals voor zijn inspanningen 
en voegde daarbij zijn gedachten dat 31 jaar vrijwilligerswerk heden ten dage toch wel een 
unieke prestatie is. 
 
Nachtvissen op de CAV 
Het pilotproject nachtvissen op de CAV is succesvol afgerond. In overleg met de Regio 
Twente is de regeling aangepast en besloten te continueren. In 2012 zijn er 40 
nachtvergunningen beschikbaar.  
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Controle 
 
 
De controleurs 
De verenigingscontroleurs zijn herkenbaar door hun kleding en kunnen zich met de 
controlepas van Sportvisserij Nederland. Belangrijke taken van de controleurs zijn het 
rapporteren op wat er aan de waterkant gebeurt, maar vooral ook informatie geven aan de 
visser hoe het zit op gebied van regelgeving. Natuurlijk zijn onze controleurs ook 
enthousiaste sportvissers, dus een gezellig praatje, met tips en trucs, is zo gemaakt!  In 2011 
hebben we drie nieuwe controleurs kunnen toevoegen: Wesley Bolink, Laurens Steensma en 
Jan van Dijk. Zij hebben in 2011 de cursus van Sportvisserij Nederland met succes afgerond. 
 
De controles 
Tussen 13 februari en 30 oktober 2011 zijn er op 38 dagen controlerondes gehouden. Dit zijn 
er 10 meer dan in 2010. Hier zijn we 53 uur mee bezig geweest, tegenover 31,5 uur in 2010. 
In verband met een wijziging van rapporteren hebben we niet altijd kunnen rapporteren wat 
voor type vissers (karpervisser/witvisser/roofvisser, of jeugd/senior) er aan de waterkant zat. 
We hebben 371 vissers gesproken. In 133 gevallen hebben we geen visser bij de vijver 
aangetroffen. (Vorig jaar was dat 285 om 52 keer.) 
 

 
 
 
De vijvers en overtredingen: 
Op de CAV hebben we 126 constateringen gedaan en 6 keer geen visser aangetroffen. Van 
de 120 personen die daar wel gecontroleerd zijn, hadden 96 vissers de zaken in orde. 
De meeste overtredingen vinden we op de Griekenlandlaan (8-vijver en nike-vijver) daar 
heeft bijna de helft de zaken niet op orde. Vooral aan het begin van het visseizoen zien we 
veel vissers zonder vergunning. Na enkele controles zien we dat wel verbeteren. 
 
De controle is in 2011 flink geïntensiveerd. Nieuw dit jaar waren de avond en nachtcontroles 
op de CAV, hier zijn geen problemen mee geweest. Verder blijven nette omgangsvormen 
met de vis, degelijk materiaal en een opgeruimde visstek aandachtspunten die we blijven 
herhalen in onze controlerondes. 
 
 



4 

Jeugd 
 
 
Ook dit jaar kan de jeugdcommissie van de OHV terugkijken op een geslaagd jaar. 
Er zijn vele dingen georganiseerd en zien tot onze tevredenheid het aantal deelnemers aan 
de wedstrijden toenemen. Zover zelfs dat we de wedstrijden hebben moeten verdelen over 
twee vijvers. 
 
Coördinator van de jeugdcommissie Renee Edam-Geertsma kan met tevredenheid 
terugkijken op zijn eerste jaar als coördinator. De jeugdcommissie heeft twee nieuwe leden 
Wesley Bolink en Laurens Steensma opgenomen in de samenstelling. Nadat ze een jaar 
mee hebben gedraaid als aspirant willen ze graag betrokken blijven. Tevens hebben we dit 
Wouter Ophuis uitgenodigd als aspirantlid Paul Bode heeft de jeugdcommissie heeft 
verlaten. Uiteraard betreuren wij dit zeer, maar willen hem vooral bedanken voor zijn 
getoonde inzet en enthousiasme! We hopen hem met enige regelmaat te begroeten langs de 
waterkant.   
 
De competitie was dit jaar zeer sterk bezet. Bijzonder is dat de dames dit jaar zege vierden 
in beide competities.  In de klasse 13 t/m 17 was het Beau Bolink en in de klasse t/m 12 was 
het Myrthe Geertsma. De koppelwedstrijd werd gewonnen door het duo Renee en Myrthe 
Geertsma. De prijzen werden uitgereikt door de nationale bondscoach Jan van Schendel 
tijdens de najaarsbijeenkomst. Ook tot zijn tevredenheid zag hij het aantal dames toenemen 
en was zeer gecharmeerd van ons vrouwelijk vistalent binnen de OHV. Ook waren er 
mindere successen zoals de twentse jeugdcup waarin wij helaas als derde eindigden. Toch 
was het een zeer geslaagde dag welke mede werd mogenlijk gemaakt door de vele ouders 
welke ook meer en meer enthousiast raken. 
 
In 2012 hebben wij ook weer een aantal leuke dingen in het vooruitzicht. Dit jaar gaan wij 
naar onze duitse vrienden voor de jaarlijkse onderlinge competitie waarin natuurlijk ook jeugd 
meegaat. Tevens organiseren wij als OHV dit jaar de twentse jeugcup en gaan hier een mooi 
evenement van maken bij de Chris Achterbos vijver. Ook gaan we ons meer richten op wat 
grotere wedstrijden en het begeleiden van onze jeugd hierin. Hiervoor wordt ook kleding 
aangeschaft welke in een lijn is met ons senioren team dat landelijke wedstrijden vist. 
Al met al een heel leuk 2011 en een nog veel uitdagender 2012. Gezien onze enthousiaste 
commissieleden en een enthousiast bestuur zien wij als jeugdcommissie een heel positieve 
toekomst voor onze vissende jeugd tegemoet. 
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Water- en visstandbeheer 
 
 
Inrichting CAV 
2011 was voor het water- en visstandbeheer van de OHV een succesvol jaar. Financiering 
en groen licht voor een nieuwe inrichting van de CAV. Het plan lag al een tijd in de ijskast. In 
2011 zijn we tot een samenwerking met Regio Twente, Waterschap Regge en Dinkel, 
Provincie Overijssel en de gemeente Oldenzaal gekomen. Samen is besloten dat eind 2012 
de schop de grond in kan. Er zijn vier verschillende maatregelen die de vijver aantrekkelijker 
moeten maken voor vissers en recreanten. De vijver gaat er mooier uitzien en er ontstaan 
betere kansen voor een goede visstand. De vier maatregelen zijn: 
 
 Vergraven oever: op een aantal plaatsen wordt de oeverlijn grilliger en het talud 

verflauwd. 
 Verondiepen: Een aantal diepe plaatsen langs de oever worden verondiept tot één 

meter. 
 Omduwen bomen: bomen in het water zijn een prachtige schuil- en paaigelegenheid 

voor vissen. 
 Verbetering voorzieningen: houten steigers worden verwijderd en vervangen. Ook een 

aantal bruggen en de invalidensteigers worden vervangen. 
 
In totaal is er ruim een ton aan financiën beschikbaar. 
 
 
Beleid 
Ook is er in 2011 nieuw beleid voor het water- en visstandbeheer van de Oldenzaalse 
wateren opgesteld. Het beleid richt zich op een gezonde visstand met een gevarieerd 
aanbod van hengelsportmogelijkheden. Daarmee zorgen we voor aantrekkelijk viswater. 
Vissers willen vis vangen. Het liefst zo veel en zo groot mogelijk, en in een rustige en 
aantrekkelijke omgeving. De zorg voor gezond water en een divers aanbod van wateren met 
verschillende visstanden is daarom belangrijk. Zo wordt voldaan aan de wensen van de 
visser. Of het nu karpervissers, roofvissers, witvissers of vliegvissers betreft. Elke visser vindt 
het belangrijk dat hij zijn favoriete vissoort, het liefst zo groot mogelijk, kan belagen in de 
Oldenzaalse wateren. 
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Wedstrijden 
 
 
Wedstrijdcommissie OHV 
De wedstrijdcommissie bestond in 2011 uit Nick Wissink, André van Eeten en Herbert Pross. 
Dit is wat weinig, maar omdat de taakverdeling duidelijk is, iedereen aanwezig en de vissers 
ook graag een handje helpen, levert dit geen echte problemen op. Desondanks zou vaste 
hulp wel welkom zijn.  
In 2011 heeft de wedstrijdcommissie 11 reguliere wedstrijden georganiseerd. Deze zijn 
gemiddeld door iets meer dan 20 vissers per wedstrijd bezocht. In totaal hebben er 27 
vissers minimaal één keer meegevist. De vangsten op onze eigen CAV is stijgende. Er wordt 
meer jonge vis gevangen en daar zijn we blij mee. Dit jaar is er weinig kolblei gevangen. Wel 
weer dikke brasems en veel voorn. Er werden iets minder baarsjes gevangen dan vorig jaar. 
Er zaten weer prachtige vissen bij.  
 
Competitie 
De competitie was tot aan het laatste signaal van de laatste wedstrijd erg spannend, er 
waren tenslotte nog 7 deelnemers in de race om de titel. Uiteindelijk heeft Eddy Agterbos de 
competitie gewonnen met 9 punten en 14,7 kilo vis. Tweede is Herbert Pross met 10 punten 
en 10,3 kilo vis. Derde is André van Eeten met ook 10 punten, maar met 9,8 kilo vis. 
In totaal is er in de competitie ruim 120 kilo vis gevangen! 
 
Andere wedstrijden 
De koppelwedstrijd van 18 juni is gewonnen door Erwin Linde en Gerard met 12 kilo vis. 
De A. Eissink beker is gewonnen door Hennes Urlitzki met 15,2 kilo vis. 
De Nachtviskoning van 2011 is Eddy Agterbos met 6,3 kilo vis. De 65+ viswedstrijd is 
gewonnen door Wim Nijhuis met 3,3 kilo vis. De extra wedstrijd is gewonnen door André van 
Eeten, op het Hulsbekenkamp, met 2,8 kilo vis.  
 
BoeskoolCup 
Dit jaar was ook voor het eerst de "BoeskoolCup" gevist. Een wedstrijd voor senioren 
waaraan vissers uit verschillende omliggende verenigingen hebben meegedaan. Dit idee van 
Erwin Linde is samen met Wesley Bolink en de wedstrijdcommissie goed opgepakt en 
uitstekend georganiseerd. Alle vissers hebben genoten, en de CAV als goed viswater leren 
kennen en de OHV als organisator weten te waarderen. Volgend jaar wordt deze wedstrijd 
door Almelo (de eerste winnaar) georganiseerd! We hebben er een nieuwe, gezellige 
wedstrijd bij! 
 
  


