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Algemene zaken 
 
 
Bestuur 
Samenstelling bestuur op 1-1-2013: 

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

 N.J. Wissink, Lid 
 Vacant, Lid 
 Vacant, Lid 
 
Nieuw bestuurslid Hans Bolink 
In de algemene ledenvergadering van april is Hans Bolink benoemd tot nieuw bestuurslid 
van de Oldenzaalse Hengelsportvereniging. Hans was halverwege 2012 al aangeschoven 
als aspirantlid, waarna het bestuur hem voor heeft gedragen als algemeen bestuurslid. Hans 
zal zich bezig gaan houden met redactionele zaken, de website en secretariaat 
jeugdcommissie.  
 
Nieuwe inrichting clubgebouw 
Sinds 2008 beschikken we over een prachtig clubgebouw. De afgelopen jaren hebben we 
gemerkt dat het clubgebouw steeds belangrijker is. Het clubgebouw is het sociale centrum 
van de vereniging en bepaalt in sterke mate 'het gezicht' van de OHV. Gezien de 
ontwikkelingen van de vereniging willen we deze rol van het clubgebouw beter benutten. We 
merkten dat er qua inrichting van het interieur nog wat te verbeteren was. Het belangrijkste is 
de behoefte aan meer gezelligheid en sfeer en de aansluiting bij de identiteit van de OHV. 
Daarom zijn we in 2013 een project gestart om de inrichting van het clubgebouw aan te 
pakken. Met een sfeervolle inrichting hopen we dat het huidig gebruik niet alleen prettiger zal 
zijn, maar ook dat we er nóg vaker en nóg langer gebruik van gaan maken. Een speciaal 
ingestelde commissie heeft zich gebogen over een voorstel voor een nieuwe inrichting. 
Daarbij hebben we de hulp ingeroepen van Kroeze Interieurbouw uit Oldenzaal. In december 
hebben we een inloopochtend gehouden waarbij we de plannen met geïnteresseerde leden 
hebben gedeeld en toegelicht. De reacties waren erg positief en sterkte de commissie in de 
gedachte 'op de goede weg te zijn'. Waar het gebouw in 2008 opgeleverd werd als 
kleedgelegenheid, komt het clubgebouw nu in een tweede fase, waar we met een aantal 
interne werkzaamheden en aanschaf van goederen wederom een flinke stap vooruit gaan 
zetten.  
 
Kleding 
Wedstrijdvissers van de OHV (jeugd en senioren) verschijnen op regionale en nationale 
wedstrijden in eenzelfde tenue. Kleding is een belangrijk onderdeel van de algemene 
uitstraling van een vereniging. Het kledingpakket van de OHV zorgt voor een uniforme, 
professionele en nette uitstraling. Het complete kledingpakket bestaat uit een polo, sweater, 
fleecejas en een pet.   
 
Online lid worden 
Om beter te voorzien in de groeiende vraag naar Vispassen is het vanaf 2013 mogelijk om 
online lid te worden van de OHV. Nieuwe leden kunnen hun Vispas ook buiten 
openingstijden van de winkeliers halen. Een mooie uitbereiding in de dienstverlening.  
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Controle 
 
Ook in 2013 zijn onze 8 gediplomeerde controleurs weer op pad gegaan. Er is gecontroleerd 
op elk verenigingswater, maar ook bij vijvers waar niet gevist mag worden, zoals de 
zwemvijver op het Hulsbeek, en het kleine vijvertje aan de Harplaan. De meest voorkomende 
overtreding is het 'niet hebben of kunnen tonen van de JUISTE VISpas'. Regelmatig zien we 
nog wel vissers die wel een VISpas hebben, maar van een vereniging waar wij geen 
uitwisseling mee hebben, zoals Eibergen, Enschede of ook Losser en Denekamp.  
Een enkele keer komen we overtredingen tegen als 'verboden aas' en 'met meer hengels 
vissen dan toegestaan'. 
 
De registratie van controles voeren we in in het Controle Registratie Systeem (CRS) van 
Sportvisserij Nederland. Dit is een nieuw systeem van registreren. Voor zowel de controleur 
als de coördinator is het nog even wennen. Niet iedere controleur kan hier evengoed mee 
overweg en een goede duidelijke rapportage over de controles hier in Oldenzaal zijn niet 
gemakkelijk uit te draaien. We nemen aan dat dit nieuwe systeem nog verder ontwikkeld 
wordt en in 2014 beter zal functioneren. Uiteraard helpen we Sportvisserij Nederland daarbij 
met goede feedback. 
 
We controleren regelmatig en vermijden dat we te snel achter elkaar aan lopen. Wat het 
controlewerk vooral leuk maakt is de vele verschillende vragen die we krijgen aan de 
waterkant. Over de beste stekken, de vissen die gevangen kunnen worden, over de 
vereniging en natuurlijk over de regels! We hebben bij het controleren nooit problemen. We 
worden serieus genomen en dat komt ook door onze manier van benaderen en 
herkenbaarheid als controleur. Wat dat betreft is 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 
 
 
Samenstelling jeugdcommissie 2013 

Renee Edam-Geertsma  
Hans Bolink 
Nick Wissink  
Wesley Bolink  
Laurens Steensma  
Wouter Ophuis  
Jan van Dijk 
André van Eeten 
Loek Vennegoor 
Erwin Jansen 

 
Terugblik 
De jeugdcommissie kan tevreden terug kijken op 2013. Er zijn veel activiteiten 
georganiseerd, waaronder: witviscursus,  roofviscursus, karperwedstrijden, witviswedstrijden, 
roofviswedstrijden, ontvangst Rheda – Wiedenbruck, koppelwedstrijd jeugd – senior en we 
hebben deelgenomen aan de Twentse Jeugdcup. Tot onze tevredenheid zagen een redelijk 
aantal deelnemers aan de georganiseerde activiteiten. Al met al een heel leuk 2013 en een 
nog veel uitdagender 2014. Gezien onze enthousiaste commissieleden en een enthousiast 
bestuur zien wij als jeugdcommissie een heel positieve toekomst voor onze vissende jeugd 
tegemoet. 
 
Nieuwe leden  
Ondanks zijn lange afwezigheid door familie- en werkomstandigheden kan coördinator 
Renee Edam-Geertsma terugkijken op een geslaagd jaar, waarin de commissie prima heeft 
gefunctioneerd. De jeugdcommissie heeft twee nieuwe leden opgenomen in de 
samenstelling: Loek Vennegoor en Erwin Jansen. Nadat ze een jaar mee hebben gedraaid 
als aspirant willen ze graag betrokken blijven. De jeugdcommissie heeft helaas afscheid 
moeten nemen van twee leden Wouter Ophuis en Laurens Steensma. Uiteraard betreuren 
wij dit zeer, maar willen hen vooral bedanken voor hun getoonde inzet en enthousiasme! We 
hopen hen met enige regelmaat te begroeten langs de waterkant. 
 
Wedstrijduitslagen 
Wederom was het dit jaar een dame die een van de leeftijdscategorieën in de competitie wist 
te winnen. In de klasse 13 t/m 17 zegevierde Beau Bolink. In de klasse t/m 12 Lex IJland. De 
koppelwedstrijd werd gewonnen door het duo Luuk Blokhuis en Eddy Agterbos. Ook waren 
er mindere successen zoals het resultaat in de wedstrijd om de Twentse Jeugdcup, waar 
OHV derde werd. Mooi weer en vrolijke jeugd, maakten de dag wel een beetje goed! ‘t 
Vangertje uit Denekamp won de wisselbokaal. De tweede plaats was voor HSV 
Haaksbergen. De dag werd mede mogelijk gemaakt door de vele ouders, welke ook meer en 
meer enthousiast raken. 
 
Kleding 
Jeugdvissers die deelnemen aan regionale wedstrijden zoals de Twentse Jeugdcup en de 
uitwisseling met Rheda – Wiedenbruck kunnen dat sinds 2013 doen in OHV polo’s. De polo’s 
zijn dezelfde als het wedstrijdteam van OHV, dat landelijke wedstrijden vist. Ook de 
begeleiders van de jeugd zijn zichtbaar aan de waterkant. 
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Water- en visstandbeheer 
 
 
Inrichting Chris Agterbosvijver (CAV) afgerond 
In 2013 is de herinrichting van de Chris Agterbosvijver afgerond. In de eerste helft van het 
jaar waren de werkzaamheden nog in volle gang. Vergavingen waren zo goed als afgerond, 
maar de installatie van de 40 nieuwe visstoepen kostte meer moeite dan gedacht. 
Uiteindelijk is het resultaat goed en worden de stekken actief bevist. Ook de administratie 
van het project diende in 2013 te zijn afgerond. Het project kostte in totaal zo’n € 160.000. 
Sportvissers die de vijver een warm hart toedragen, weten dat dit geld goed besteed is. We 
kunnen als vereniging zeer trots zijn op de nieuwe inrichting van de vijver, maar ook op de 
media-aandacht die de OHV in het verlengde van het project heeft gehad.  
 
Aanpak Uitloopvijver 
De aanpak van de Stakenbeek staat al lang op de planning van de Gemeente Oldenzaal. 
Het eerste pand dat aangepakt werd, is de uitloopvijver. Aanvankelijk was het de bedoeling 
dat een klein stroompje over zou blijven. Als OHV hebben we meegedacht over de inrichting 
en vismogelijkheden. Na inrichting is er aan beide kanten van de beek ruimte om te vissen. 
In de loop van 2014 wordt er weer vis uitzet.



6 

Wedstrijden 
 
Algemeen 
Hoewel het wedstrijdvissen een beetje in populariteit lijkt af te nemen, zien we regelmatig 
toch nieuwe gezichten. Vissers die een keertje mee willen vissen, of komen kijken zijn altijd 
welkom en worden in een goede sfeer ontvangen. Wat dat betreft zijn de wedstrijden bij de 
OHV altijd laagdrempelig en toegankelijk. Wel zien we een flinke verschuiving van vissers 
die de hele competitie meevissen, naar vissers die één of een paar wedstrijdjes mee vissen. 
Elke wedstrijd op zich is een feestje, waardoor het competitiegevoel over meerdere 
wedstrijden misschien wat minder is geworden. 
 
De competitie 
Er zijn in 2013 zes competitiewedstrijden en een extra wedstrijd gehouden. Deze is met ruim 
19 kilo gewonnen door Nick Wissink. Er deden 8 deelnemers mee in de competitie, dit is de 
helft van het jaar daarvoor. 13 deelnemers visten één of enkele keren mee. Dat is dan weer 
een verdubbeling ten opzichte van 2013. In totaal is er 72,9 kilo vis gevangen, dat is 15 kilo 
minder dan het jaar daarvoor. We visten drie keer aan de CAV, eenmaal aan de 
Hulsbekenkamp, eenmaal aan het omleidingskanaal en eenmaal op het kanaal Almelo-
Nordhorn. 
 
Nachtcompetitie 
Er zijn dit jaar 3 nachtviswedstrijden gehouden aan de CAV, waarvan een wedstrijd van 
21:00 tot 07:00 is doorgevist. De nachtviswedstrijden zijn altijd bijzonder sfeervol en gezellig. 
Aan het nachtvissen deden 20 deelnemers mee (3 meer dan vorig jaar). Met twee derde 
plekken en een eerste plaats is Nick Wissink wederom de nachtviskoning geworden. 
Dat nachtvissen loont is zeker, want er is in totaal 195,3 kilo vis gevangen! In drie 
wedstrijden dus meer dan dubbel zoveel als in 6 competitiewedstrijden. 
 
Overige wedstrijden 
De A. Eisinkbokaal is gewonnen door Wesley Bolink 
De Harm van Straten beker is gewonnen door Herbert Pross. 
 
Er zijn ook 2 losse matchhengelwedstrijden en 2 losse feederhengelwedstrijden 
georganiseerd. Deze zijn redelijk vroeg en laat in het jaar en dat zie je aan de vangsten. 
Toch worden deze wedstrijden goed ontvangen met gemiddeld 12 deelnemers per keer. 
Bij deze wedstrijden mogen ook niet leden meedoen uit het hele land. De prijzenpot bestaat 
uit een goede verdeling van het inschrijfgeld en een extraatje vanuit de OHV en haar 
sponsoren. 
 
De WindbuulnCup werd door Ons Genoegen Hengelo georganiseerd, aan de CAV. 
Deelnemende verenigingen zijn Hengelo, Denekamp, Haaksbergen, Wierden, Almelo en 
Oldenzaal. Er werd totaal 67,9 kilo vis gevangen. Haaksbergen werd eerste met 11 punten 
en organiseert volgend jaar een vervolg! OHV werd tweede met 16 punten. 
 
Met 16 jeugdvissers en 36 senior vissers is de uitwisseling met Rheda-Wiedenbrück zeer 
succesvol verlopen hier in Oldenzaal. OHV ging er zowel met de senioren als de junioren 
bokalen vandoor, dus deze zijn weer ‘thuis’. Er stond een mooi artikel in de Tubantia van 
deze prachtige dag. 
 
Alle uitslagen zijn terug te vinden op www.ohvoldenzaal.nl  
 
 


