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Van het bestuur… 
 
 
Samenstelling bestuur op 1 juni 2018: 

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 2018 onveranderd gebleven. Aftredende bestuursleden hebben zich 
herkiesbaar gesteld en zijn herkozen. Het bestuur van de vereniging bestaat uit zeven 
personen. 
 
Een groeiende vereniging!  
Het bestuur kan met trots melden dat onze vereniging een enorme groeispurt aan het maken 
is. 2018 hebben we afgesloten met 1780 leden! Dat is ongekend hoog. Zeker als je weet dat 
daarvan ruim 1000 leden tot de ‘vaste club’ behoren die met een automatische incasso ieder 
jaar lid blijft. We hopen deze groei door te zetten de komende jaren. Want een vereniging 
heeft op alle vlakken baat bij een grote, sterke achterban. 
 
Droogte 
2018 gaat in de meteorologische historie de boeken in als een erg droog jaar. Er viel zeer 
weinig regen en de temperaturen waren hoog. Waterstanden in de vijvers waren erg laag en 
iedere vijver had te kampen met lage, zorgwekkende zuurstofconcentraties. Geen goede 
omstandigheden voor de vis, en de visser. OHV heeft voor het eerst in de geschiedenis 
besloten een negatief visadvies te geven voor al haar wateren. Vissen zaten in de 
‘overlevingsstand’ en daar kon de vis letterlijk en figuurlijk wel wat ruimte bij gebruiken. Door 
deze en andere adequate beheersmaatregelen, zoals zuurstofpompen, extra controle en 
preventieve afvissing zijn grootschalige negatieve effecten van de lage zuurstofconcentraties 
in OHV-wateren beperkt gebleven. Wel kennen we allemaal de vissterfte in de vijvers van 
Sportvisserij Oost Nederland, bijvoorbeeld in de Kweek. Vrijwilligers van de OHV hebben 
hier met een enorme inzet een massale vissterfte proberen te voorkomen. Zuurstofpompen 
werden dag en nacht draaiende gehouden en dode vis werd direct geruimd. Helaas heeft 
een groot deel van het karperbestand het niet gered. Dat laat niet onverlet dat de betrokken 
vrijwilligers een grote pluim verdienen voor hun inzet. 
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Jeugd 
 
 
Samenstelling jeugdcommissie 2018 
Wesley Bolink 
Hans Bolink 
Andre van Eeten 
Nick Wissink  
Jan van Dijk 
Thomas van Dijk  
Erwin Jansen 
Roy Haghuis 
Jeffrey Kamphuis 
Herbert Pross 
 
Terugblik 2018 
De jeugdcommissie kan tevreden terug kijken op 2018. Er zijn veel activiteiten 
georganiseerd, waaronder: karper wedstrijden, Jeugd karper weekend, witviswedstrijden, 
roofviswedstrijden, Rheda – Wiedenbruck, koppelwedstrijd jeugd – senior, bezoek gebracht 
aan Wild bijzonder vissen in Reutum. Al met al een heel leuk visseizoen 2018 en een nog 
veel uitdagender voor 2019. Gezien onze enthousiaste commissieleden en een enthousiast 
bestuur zien wij als jeugdcommissie een heel positieve toekomst voor onze vissende jeugd 
tegemoet. 
 
Wesley Bolink (coördinator jeugd) gaf te kennen dat hij het een tijdje rustig aan wilde doen 
en zijn taak is overgenomen door Andre van Eeten en Hans Bolink. Uiteindelijk heeft Wesley 
toch besloten te stoppen in deze functie, Wesley bedankt voor je geweldige inzet de 
afgelopen jaren en succes in de toekomst bij onze vereniging. Voor Wesley zijn wij op zoek 
naar een goeie en gemotiveerde vervanger. 
 
Competitie en koppelwedstrijd 2018 
Zoals elk jaar wordt er in twee leeftijdscategorieën de competitie gevist. De nummer 1 in de 
klasse 14 t/m 17 jaar was Bram Peters. 
In de klasse t/m 13 wist Mees olde Scholtenhuis te winnen. 
De koppelwedstrijd werd gewonnen door het duo Lex IJland en Hans Bolink.  
 
Karper wedstrijden 2018 
De winnaar van karper competitie 2018 met een totaal gewicht van 28 kilo 140 gram: Bram 
Peters  
 
Karper jeugdweekend 
In 2018 hebben we voor de jeugdleden een jeugd karper weekend georganiseerd. Hier 
kijken we als jeugdcommissie super tevreden naar terug, een top activiteit! De deelnemers 
en begeleiders waren zo enthousiast en gemotiveerd dat we besloten hebben dit in 2019 
weer te organiseren. Voor dit evenement hebben we extra begeleiders weten te regelen, 
zeer fanatieke karpervissers, die hun kennis en ervaring zeker hebben gedeeld met de 
deelnemers. Jongens en meisjes bedankt voor jullie deelname.   
 
Prijsuitreiking 2018 
De prijsuitreiking hebben we samen gehouden met de prijsuitreiking van de senioren. Tijdens  
de wedstrijden hebben we wat kleinere prijzen uitgereikt zodat er budget over bleef voor een 
grote prijsuitreiking met spectaculaire prijzen. De opkomst op deze avond was super goed en 
de prijzen vielen zeker in de smaak bij onze jeugdleden. De prijzen zijn gesponsord door Jos 
ter Brugge hengelsport, Carpworld Kruidenier Enschede, waarvoor onze dank!  
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Vooruitblik seizoen 2019 
Ons doel voor 2019 is om 10% van ons jeugdledenbestand naar de waterkant te krijgen om 
deel te nemen aan onze diverse activiteiten, denk hierbij aan: 
1. Karper infoavonden 
2. Witvis infoavond 
3. Karper jeugdweekend 
4. Bezoek aan de meervalshop  
5. 6 competitiewedstrijden 
6. En een aantal spontane hengelsportactiviteiten 
 
Namens de jeugdcommissie iedereen bedankt voor jullie geweldige inzet en we kijken uit 
naar 2019! 
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Controle 

 
De controlecommissie heeft in 2018 een nieuwe coördinator gevonden in de persoon van 
Maarten olde Scholtenhuis. Maarten is jarenland een fanatiek visser en vindt het leuk een 
bijdrage te doen aan de Oldenzaalse hengelsport. Maarten coördineert vanaf 2018 de groep 
controleurs. Dat betekent plannen van de controles en het uitzetten van de aandachtspunten 
daarin. 
 
Er is in de wateren van de OHV de afgelopen jaren veel geïnvesteerd in visuitzet. De vis 
doet het erg goed en we willen dat ook graag zo houden. Onze controleurs letten daarom 
naast de visser extra op de vis: signalen van vissterfte en vissenwelzijn. We verzoeken de 
vissers bijvoorbeeld om te vissen via de code van de KSN: ga voorzichtig om met de 
gevangen vis, vis niet te dik of te zwaar en takel niet te hard zodat de bek beschadigd. We 
hebben helaas ook minder leuke berichten binnen gekregen op onze controle app. Er zijn 
mensen die vis willen mee nemen om op te eten of over te zetten naar andere wateren. 
Deze vissen worden soms aangetroffen in plastic zakken. Een aantal keer waren we op tijd 
door oplettende mensen.  
 
Een ander speerpunt blijft een schone waterkant. Controleurs zien er op toe dat er weinig 
troep achterblijft langs de wateren. Vissers die gecontroleerd worden, worden netjes 
gevraagd hun afval mee te nemen na huis of in een prullenbak te doen die in de buurt staat.  
 
Door deze methode hopen we nog erg veel jaren plezier te hebben van onze vissen en onze 
prachtige hobby. 
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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. 
 
Tot slot is er in 2017 ook weer een volledig roofviscompetitie gevist. Winnaar is Andre van 
Eeten. 
 
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.  


