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Van het bestuur… 
 
 
Samenstelling bestuur op 1 juni 2017: 

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 
Het bestuur is in 2017 onveranderd gebleven. Aftredende bestuursleden hebben zich 
herkiesbaar gesteld en zijn herkozen. Het bestuur van de vereniging bestaat uit zeven 
personen. 
 
Een bloeiende vereniging!  
Dat zijn we anno 2017. Er zijn veel mensen betrokken bij de OHV. Als vrijwilliger of als 
deelnemers aan een van onze activiteiten. En dat willen we. We willen een 
hengelsportvereniging zijn die niet alleen doorgeefluik is van de Vispas, maar ook een plek is 
waar mensen elkaar ontmoeten. Gewoon voor de gezelligheid, om kennis uit te wisselen en 
te vissen!.  
 
Voor het bestuur was het tijd eens om ons heen te kijken. Te kijken naar verbetering. Een 
eerste verandering binnen de OHV is de overdracht van de ledenadministratie naar 
Sportvisserij Nederland. Dat scheelt de OHV een heleboel administratietijd, die we beter 
kunnen gebruiken in de verbetering van de hengelsportmogelijkheden. Om hierin weer een 
stap te maken hebben we eind dit jaar een gesprek gehad met de gemeente over de 
uitbereiding van het aantal viswateren. Een aantal stadwateren in Oldenzaal heeft een 
uitstekende hengensportpotentie, maar staan nog niet in onze lijst van viswateren. We 
kunnen met enige trots melden dat vanaf volgend jaar ook de vijvers aan de Mandenmaker 
en de Operalaan bevisbaar zijn met een OHV-Vispas. Daarnaast blijft een eigen viswater, in 
eigendom van OHV nog een grote wens. We zijn in 2017 een haalbaarheidsonderzoek 
gestart en hebben hierover ook overleg gevoerd met de gemeente. Het zal een lang traject 
worden, maar met een mooie stip aan de horizon! 
 
Veel leesplezier!  
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Controle 
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Jeugd 
 
 
Samenstelling jeugdcommissie 2017 

 
Wesley Bolink 
Hans Bolink 
Nick Wissink  
Jan van Dijk 
Thomas van Dijk  
Erwin Jansen 
Herbert Pross 

 
 
Terugblik 2017 
De jeugdcommissie kan tevreden terug kijken op 2017. Er zijn veel activiteiten 
georganiseerd, waaronder: roofviscursus, karper cursus, karper wedstrijden, 
witviswedstrijden, roofviswedstrijden, Rheda – Wiedenbruck, koppelwedstrijd jeugd – senior, 
en een bezoek gebracht aan Wild bijzonder vissen in Reutum. We zagen ongeveer hetzelfde 
aantal deelnemers aan de competitiewedstrijden dan in 2016. De overige georganiseerde 
activiteiten werden goed tot zeer goed bezocht. Al met al kijken we terug op een heel leuk 
visseizoen 2017 
 
Vislessen 

Afgelopen jaar hebben we sinds lange tijd weer vislessen gegeven op een tweetal 
basisscholen in Oldenzaal. Dit in samenwerking met Sportvisserij Oost Nederland. In vervolg 
hierop hebben drie leden van de OHV aangegeven de cursus viscoach te willen volgen. Via 
deze vislessen kunnen we onze voorlichtingsactiviteiten ook buiten de OHV-activiteiten 
uitvoeren. Een mooie ontwikkeling! 
 
Nieuwe Sponsor karper wedstrijden Jeugd 
In 2018 zal 2Carp-Products in samenwerking met B. Richi NL alle karperwedstrijden, en -
weekenden etc. van onze jeugdafdeling sponsoren. Dit zal zijn in de vorm van een goed 
gevulde prijzentafel. Ook zorgen zij ervoor dat tijdens de georganiseerde jeugd karper 
weekenden een aantal teamleden aanwezig is om de jeugd deelnemers te begeleiden en 
iets te leren. Wij zijn erg trots op de samenwerking met 2 Carp Products en we hopen op een 
langdurige samenwerking. 
 
Wedstrijduitslagen 
 
Competitie 
Zoals elk jaar wordt er in de competitie in twee leeftijdscategorieën gevist. De nummer 1 in 
de klasse 14 t/m 17 jaar was Martijn Leus. 
In de klasse t/m 13 wist Lex IJland te winnen. 
 
Koppelwedstrijd 2017 
De koppelwedstrijd werd gewonnen door het duo Bram Peters en Maarten oude 
Scholtenhuis.  
 
Karperwedstrijden 
De winnaar van de 4 geviste karper wedstrijden in 2017 met een totaal gewicht van 10 kilo 
352 gram: Martijn Leus  
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Wedstrijden 
 

 

Samenstelling wedstrijdcommissie 2017 
 
Nick Wissink 
Rick Holsbeek 
Mark Heck 
Sjon Snijders 

 

 
Terugblik 2017 
De wedstrijdcommissie kijkt tevreden terug op het afgelopen jaar. Er zijn diverse wedstrijden 
georganiseerd en de deelname laat een duidelijke stijging zien in zowel vangst als het aantal 
deelnemers. Dit jaar is er door alle deelnemers  veel meer vis gevangen dan voorgaande 
jaren. De keuze om alleen nog maar op de “eigen” stadsvijvers te vissen is volgens ons een 
goede geweest. Ook is de wedstrijdcommissie in 2017 versterkt met Sjon Snijders. Een 
welkome aanvulling! 
 
Verslag wedstrijden 
 
Op Nationale Hengeldag, op 27 mei werd er gevist om de A. Eijssinkbeker. De winnaar 
hiervan was Andre van Eeten. 
 
De seniorencompetitie van 6 wedstrijden, waarvan de 4 beste resultaten tellen, is dit jaar 
gewonnen door Sjon Snijders, met een tweede plaats voor Rick Holsbeek en een derde plek 
voor Tonnie Amelink. Met 27 deelnemers was dit een zeer geslaagde competitie waar vooral 
opviel dat er flinke gewichten aan vis door alle deelnemers gevangen is, en het tot aan de 
laatste wedstrijd ongekend spannend bleef met nog 5 deelnemers die kans maakten op de 
titel. 
 
De nachtviscompetitie is dit jaar gewonnen door Jan van Dijk. Helaas hebben we 1 wedstrijd 
haverwege moeten stoppen i.v.m. onweer.  
 
De snelwedstrijden op het klieverik waren dit jaar ook weer druk bezocht.  
 
De koppelwedstrijd voor senioren op 16 juli was dit jaar een prooi voor het jonge duo Martijn 
Leus en Floris van Dijk. Met een tweede plek voor Eddy Agterbos en Nick Wissink. 
 
Ook is er gevist om de Harm van Straatenbeker. De winnaar hiervan is Herbert Pros. 
 
De zomerwedstrijd met als afsluiter een heerlijke barbeque zat zoals gebruikelijk al snel 
helemaal vol. De winnaar van deze wedstrijd is geworden  Rick Holsbeek. 
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Water- en visstandbeheer 
 
 
Inrichting Stakenbeek 

Na het baggerwerk en het vernieuwen van de beschoeiingen in de panden 1 tot en met 4 
van Stakenbeek, zijn in 2017 ook de laatste panden van de beek opgeleverd. De beek heeft 
nette beschoeiingen en is goed toegankelijk voor jeugd en oudere vissers. OHV heeft zich 
hard gemaakt voor de ontwikkeling van de visstand op de panden. We hebben een aantal 
uitzettingen, van met name karper gedaan, maar ook gezien dat een deel van het oude 
bestand de veranderingen (overplaatsing en nieuwe uitzetting) niet heeft overleefd. In 2018 
volgt nog een nieuwe uitzetting, om de visstand vervolgens zelf de kans te geven zich te 
ontwikkelen. Wanneer de visstand zich heeft ontwikkeld, zal het weer een topviswater 
worden en garant staan voor een optimale sportvisbeleving!  
 
Voeren op de Oldenzaalse Fisheries 
Vorig jaar is een aantal stadwateren benoemd tot fishery. De wateren bevatten een 
overmatige hoeveelheid vis en worden zodanig beheerd dat de visstand hoog kan blijven. 
Bijvoeren is een van de belangrijkste beheermaatregelen. De OHV heeft voor de vijvers een 
voerplan opgesteld en het afgelopen jaar intensief gevoerd. De water- en 
visstandbeheercommissie  is tevreden over de resultaten. 
 
Chris Agterbosvijver 
De afgelopen jaren hebben we verschillende maatregelen uitgevoerd ter verbetering van de 
van de visstand, waarvan de belangrijkste zijn geraliseerd tijdens de nieuwe inrichting in 
2012. Destijds is ook een zogenoemde nultmeting, een soort momentopname van de 
visstand gemaakt door Sportvisserij Nederland. Nu, 5 jaar later willen we graag een beeld 
van de effecten. Daarom is eind 2017 wederom een visserijkundig onderzoek uitgevoerd 
door Sportvisserij Nederland. De resultaten, die over een paar maanden zullen volgen, zullen 
worden vergeleken met de nulmeting, zodat we iets kunnen zeggen over het effect op de 
CAV. Waardevolle informatie voor de OHV, maar ook voor Sportvisserij Nederland.  


