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Algemene zaken 
 
 
Bestuur 
Samenstelling bestuur op 1 juni 2015: 

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 
 W. Bolink, Lid 
In de ALV is de heer W. Bolink verkozen als nieuw bestuurslid van de OHV. Wesley is reeds 
voorzitter van de jeugdcommissie en wil zich zoals vanzelfsprekend inzetten voor de 
jeugdbelangen binnen de vereniging. Het bestuur ziet in Wesley een welkome aanvulling van  
kennis en kunde en wenst hem veel succes!  
 
Met elkaar in gesprek 

‘Ga met elkaar in gesprek!’ Dat was de oproep van de voorzitter aan de leden van de OHV 
tijdens de ALV 2015. Ga met elkaar in gesprek, deel kennis, leer van elkaar, vind elkaars 
belangen en bereik samen meer. Dat is de mogelijkheid van een vereniging en daar is een 
vereniging ook voor bedoeld. Immers bent u niet voor niets allemaal aangesloten bij dezelfde 
club! Om leden in de gelegenheid te stellen elkaar te ontmoeten, heeft het bestuur gemeend 
inloopdagen van in het clubgebouw te organiserengeorganiseerd. Elke eerste zondag van de 
maand is tussen 11.00 en 14.00 uur het clubgebouw open. Leden kunnen hier onder het 
genot van een kop koffie met elkaar in gesprek. Ook zijn er lezingen over bepaalde thema’s.  
 
Naast het gesprek tussen de leden vinden we dat we als OHV ook het gesprek met de 
buitenwereld moeten blijven voeren. Zo hebben we in 2015 ook wederom deelgenomen aan 
de Hulsbeekdag. Het hulsbeek en de bezoekers zijn een van onze belangrijke partners. Een 
andere belangrijke partner is de lokale politiek. In een informele setting heeft de fractie van  
D66 kennis gemaakt met de vereniging. Informatie, belangen, kansen en wensen werden 
uitgewisseld. 
 
Vrijwilligers 
De vereniging draait op de inzet van vrijwilligers. Dat willen we benadrukken! Een van de 
zaken om het belang van de inzet vrijwilligers te waarderen is het jaarlijkse kaderuitje. In een 
ongedwongen sfeer kunnen we nader met elkaar kennis maken en praten. Ook heeft de 
vereniging In 2015 twee nieuwe vrijwilligers verwelkomd in de commissies. Daar zijn we erg 
trots op. 
 
Betaald parkeren Hulsbeek 

In 2016 gaat de Regio Twente geautomatiseerd en betaald parkeren invoeren. Lange tijd is 
er al sprake van jaarrond betaald parkeren op de parkeerplaatsen van de recreatieparken 
van de Regio Twente, waaronder recreatiepark het Hulsbeek. Voor de leden van de OHV 
betekent dit een extra kostenpost die niet wenselijk is. Immers bevindt het clubgebouw en 
een tweetal vijvers zich dan achter een slagboom, die alleen open gaat met een uitrijkaart. 
De invoering van betaald parkeren op de Twentse recreatieparken blijkt voor de Regio een 
noodzakelijk en onomkeerbaar besluit. OHV heeft hierover haar ongenoegen geuit en heeft 
samen met de Regio Twente gezocht naar een passende oplossing voor haar leden. De 
oplossing denken we ook gevonden te hebben: Bezoekers van door OHV georganiseerde 
activiteiten krijgen een gratis uitrijmogelijkheid. Verder kunnen leden van de OHV een 
seizoenspas kopen tegen een sterk gereduceerd tarief (ruim 60% korting).
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Controle 

 
In 2015 hebben we een nieuwe controleur binnen de vereniging: Bennie Kampstra. Hij heeft 
de cursus ‘controle sportvisserij’ van Sportvisserij Nederland met succes afgerond en wordt 
door onze controleurs meegenomen en verder ingewerkt in de controle van de Oldenzaalse 
stadswateren. 
 
Afgelopen jaar hebben we wekelijks aan de waterkant gecontroleerd, en in het visseizoen 
wel 3 of 4 keer per week. De meest voorkomende overtreding was het niet hebben of niet 
kunnen tonen van de VisPas. Door onze controleurs wordt dan altijd (hetzelfde) verhaal 
gehouden over het belang van de VisPas, en het risico wat je loopt als je deze niet hebt. 
Echte incidenten hebben zich niet voorgedaan, maar we signaleren wel dat onze 
sportvissers lang niet altijd zuinig met de natuur omgaan! Er worden teveel lege blikjes 
(mais), (drink) flesjes, frikandellendozen, vissnoer en andere verpakkingsmaterialen aan de 
waterkant gevonden. We spreken de vissers daar altijd op aan als we het zien, maar we zien 
het vaker niet dan wel gebeuren natuurlijk. Voor 2016 gaan we actie ondernemen hoe we 
hierover met de vissers in gesprek gaan. 
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Jeugd 
 
 
Terugblik 

De jeugdcommissie kan tevreden terug kijken op 2015. Er zijn veel activiteiten 
georganiseerd, waaronder:  roofviscursus, karpercursus, karperwedstrijden, 
witviswedstrijden, roofviswedstrijden,  Rheda – Wiedenbruck en de koppelwedstrijd jeugd – 
senior. Ook hebben we een bezoek gebracht aan Wild bijzonder vissen in Reutum en zijn er 
samen met de senioren weer snelviswedstrijden gevist. 
 
2015 kende ook een mindere kant door afgelastingen van diverse activiteiten. De Twentse 
Jeugdcup ging niet door vanwege te weinig animobelangstelling. Verder kon een aantal 
wedstrijden niet doorgaan vanwege te hoge temperaturen en zuurstofgebrek in diverse 
vijvers. Deze wedstrijden werden later in het seizoen ingehaald. Desondanks kijken we terug 
op een geslaagd 2015 en kijken we uit naar een succesvol 2016. Gezien onze enthousiaste 
commissie- en bestuursleden verwachten we dit zeker waar te kunnen maken en voorzien 
we een positieve toekomst voor onze vissende jeugd. 
 
Afscheid JC commissieleden  
Helaas hebben we in 2015 afscheid moeten nemen van Wouter Ophuis en Loek Vennegoor . 
Zeker willen wij hun bedankenbedanken wij hen zeer voor de inzet binnen de JC OHV.   
 
Wedstrijduitslagen 2015 
Floris van Dijk wist de competitie in de leeftijdscategorie 13 t/m 17 jaar te winnen. In de 
klasse t/m 12 jaar eindigde Martijn Leus als eerste. De koppelwedstrijd werd evenals in 2014 
gewonnen door het duo Luuk Blokhuis en Eddy Agterbos. De jeugd karpercompetitie  is met 
een totaal gewicht van 21 kilo en 660 gram gewonnen door Mark Blokhuis. 
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Water- en visstandbeheer 
 
 
Stadswateren 

Dat het beheer van de stadwateren belangrijk is bleek maar weer eens tijdens het heersende 
zuurstofgebrek in diverse vijvers. Door hoge temperaturen en een flinke baggerlaag in 
vijvers,  hebben korte hevige regenbuien een grote invloed op het zuurstofgehalte. Met name 
een aantal panden in de stakenbeek bleek hiertegen niet bestand. Er trad vissterfte op. De 
OHV heeft samen met het waterschap en de gemeente een aantal noodmaatregelen 
besproken en uitgevoerd. Een daarvan was het verplaatsen van vis. Ook heeft de OHV met 
zowel het waterschap als de gemeente op de eerder gemaakte afspraken gemaakt gewezen 
over de verantwoordelijkheden en verbetering van de situatie. Met name achterstallig 
onderhoud en uitstel van baggerwerkzaamheden zijn te benoemen als oorzaak van de 
problemen.  
 
Naar tevredenheid van de OHV is door gemeente en waterschap eind 2015 besloten de 
eerste vijf zes panden van de stakenbeek te baggeren. Dit moet de kwetsbaarheid van het 
water verminderen. Ook zijn er mooie afspraken gemaakt over tegemoetkoming in het 
herstellen van de visstand en is er inspraak geweest in de keuze voor nieuwe vissteigers. 
 
Dieptekaarten 
In samenwerking met Sportvisserij Oost Nederland zijn van verschillende vijvers in 
Oldenzaal dieptekaarten gemaakt. Deze kaarten verschaffen informatie over bodemstructuur 
en waterdiepte. Mogelijk hotspots zijn zo sneller en beter te vinden. De kaarten zijn 
gepubliceerd op de website van de OHV. 
 
 
Visstandbeleid CAV 

Naar aanhoudende discussie heeft het bestuur een visstandbeleid voor de Chris 
Agterbosvijver vastgesteld. Het visstandbeleid bevat twee oplossingsrichtingen voor 
tegenvallende  vangsten aan de CAV.; Als eerste het vergroten van de draagkracht van de 
vijver voor een hogere bezetting. Als tweede het beter vangbaar maken van de vis. 
Maatregelen worden in 2016 uitgevoerd.  
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Wedstrijden 
 
 
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 
uitslagen van de wedstrijden zijn terug te lezen op onze website ohvoldenzaal.nl. De 
prijsuitreiking was ook gezellig en goed geregeld met een hapje, een drankje en mooie 
bekers voor de winnaars. 
 
Uit een enquête onder onze wedstrijdvissers bleek dat de reglementen en puntentelling niet 
bij iedereen even goed bekend zijn. Gelukkig geeft iedereen wel aan dat de wedstrijden 
eerlijk verlopen. De wedstrijdcommissie is dan ook altijd bereikbaar in geval van 
onduidelijkheden of klachten. Ook de locatie en duur van de wedstrijden worden goed 
gewaardeerd, en er is verassend genoeg best behoefte om meer regionaal, landelijk of zelfs 
internationaal wedstrijden te vissen. We gaan in 2016 bekijken hoe we daar invulling aan 
kunnen geven. Voor 2016 hebben we een nieuwe vrijwilliger die de wedstrijdcommissie 
graag wil ondersteunen: Mark Heck. 
 
Competitie: Er waren 23 deelnemers (5 meer dan in 2014), waarvan 12 vissers in competitie 
(4 wedstrijden of meer meegevist). Er werd in 6 wedstrijden ruim 57 kilo vis gevangen, dat is 
evenveel als in 2014. De competitie is gewonnen door Hennes Urlitzki, tweede is Eddy 
Agterbos en Wim Nijhuis werd derde. Er werd in 6 wedstrijden ruim 57 kilo vis gevangen 
(evenveel als in 2014), 
 
Nachtvissen: Er waren 20 deelnemers aan onze nachtviswedstijden, 2 meer dan vorig jaar. 
Er zijn 3 nachtviswedstrijden gehouden, 1 meer dan vorig jaar. Er is ruim 81 kilo vis 
gevangen, dat is een kilo of 25 minder dan vorig jaar… Hennes viste de 2e wedstrijd wel 
mooi 17 kilo bij elkaar, Nick bijna 17 kilo en Marinus viste de eerste nachtwedstrijd ruim 12 
kilo bij elkaar. Dat waren de uitschieters, waarbij vorig jaar de uitschieters lagen op 25 kilo 
vis. De nachtviskoning 2015 is Nick Wissink door de laatste wedstrijd met 2 kilo vis te 
winnen. 
 
Roofvissen: De roofviscompetitie kende met 24 deelnemers een fantastisch en sterk 
deelnemersveld. Er waren dan ook zeer mooie eindprijzen te winnen; 4 complete en 
verschillende roofvishengelsets. De vislocaties waren verspreid over het kanaal Almelo 
Nordhorn, de oude Bornse beek en de wateren in Oldenzaal. Gaaf om te melden is dat er 
ook deelnemers van andere verenigingen aansloten (tegen een kleine vergoeding). Dat geeft 
aan dat we hiermee wel in een behoefte voorzien en dat we hier een juiste aanpak hebben 
gevonden. Mooi ook om te melden is dat deze roofviswedstrijden met alle respect voor de 
regels, zeer vrij te vissen zijn; met z’n tween, een groepje of alleen binnen de gestelde tijd 
zoveel mogelijk roofvissen vangen, fotograferen en zorgen dat je op tijd weer op het 
verzamelpunt bent. Nieuw in de regels waren extra bonuspunten voor verschillende 
roofvissoorten. Hoewel hier wel op gevist is, heeft niemand deze kunnen verzilveren. 
Er werd total 10 meter en 15 cm roofvisgevangen. Met 1.81 mtr. Totaal is de 
roofviskampioen 2015 Kelvin Groenendijk. 
 
Overige wedstrijden: De Albert Eisinkbeker is gewonnen door Johan Oude Breuill. De Harm 
van Straten beker door Herbert Pross. Er is één snelviswedstrijd helaas afgelast in verband 
met de hoge temperaturen en zuurstoftekort. De jaarlijkse uitwisseling met onze partnerstad 
Rheda-wiedenbrück werd in Oldenzaal gevist en dat was zoals vanouds weer een gezellige 
middag. Beide bekers zijn in Oldenzaal gebleven. 
 


