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Het bestuur 

Samenstelling van het bestuur op 1 juni’19 

 

A. van Eeten, Voorzitter 

M.T van Genderen, Secretaris 

C.K.E ter Brake, Penningmeester 

J.R.M Holsbeek, Lid 

M. Olde Scholtenhuis, Lid 

W. Bolink, Lid 

M.P Holsbeek, Lid 

H. Bolink, Lid 

N.W Wissink, Lid 

 

Het bestuurssamenstelling is in 2019 gewijzigd. Aftredend bestuurslid is A. van Eeten. 

Het bestuur bestaat uit negen personen. 

 

Het bestuur kan melden dat 2019 geboekt staat als een bewogen jaar, met vele 

hoogtepunten. Voornaamste punten zijn het wederom gestegen ledenaantal, de grote 

opkomst bij de competities, en de resultaten van de nieuwe en bestaande teams. Maar 

ook de aandacht voor de diversiteit van alle disciplines van de hengelsport, zoals de 

commercial visserij, het karper vissen en karper- bestandsbeheer en het roofvissen zijn 

ruimschoots aan bod geweest.  Ook de enorme betrokkenheid van onze vrijwilligers 

kunnen we beschouwen als een hoogtepunt voor de vereniging in 2019. 

 

Er hebben ook verscheidene andere zaken gespeeld die ons bezig hebben gehouden. 

Het water en visstandsbeheer, de wijzigingen in de bestuurssamenstelling, 

gemeentelijke zaken, organisatorische zaken, sterfte en ziektes, het heeft ons als leden 

en vrijwilligers allemaal beziggehouden met als doel een zo goed mogelijke 

leefomstandigheid voor ons visbestand, en een zo prettig mogelijke omgeving voor ons 

vissers. 

 

Persoonlijk heb ik als eerstejaars secretaris van deze bloeiende vereniging afgelopen 

jaar ervaren als een leerzaam jaar, en hoop in en met dit bestuur voor aankomend jaar 

de vereniging verder te stabiliseren, optimaliseren en structureren. 
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Jeugd 
Samenstelling van de Jeugdcommissie 2019 

 

R. Haghuis 

H. Bolink 

N. Wissink 

J. van Dijk 

E. Jansen 

J. Kamphuis 

H. Pross 

                                   

 

Terugblik 2019 

 

De jeugdcommissie kan tevreden terug kijken op 2019. Er zijn veel activiteiten 

georganiseerd, waaronder: Jeugd karper weekend, roofviswedstrijd, Rheda – 

Wiedenbruck, koppelwedstrijd jeugd – senior, bezoek gebracht aan Tom - Cat 

meervalshop in Hengelo, witvis- karper- en ouder infoavond. We zagen ongeveer 

hetzelfde aantal deelnemers aan de competitiewedstrijden als in 2018. 

 

De georganiseerde activiteiten werden goed bezocht. Een heel leuk visseizoen 2019 en 

een nog veel uitdagender voor 2020. Gezien onze enthousiaste commissieleden en een 

enthousiast bestuur zien wij als jeugdcommissie een heel positieve toekomst voor onze 

vissende jeugd tegemoet. 

 

Hans Bolink en Nick Wissink gaven te kennen te stoppen met de jeugdcommissie. Roy 

Haghuis is vanaf 01-01-2020 de nieuwe jeugd coördinator geworden. 

 

Aftredende commissieleden; Hartelijke dank voor jullie inzet. 
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Competitie en koppelwedstrijd 2019 

 

Zoals elk jaar werd er in twee leeftijdscategorieën de competitie gevist: 

De nummer 1 in de klasse 14 t/m 17 jaar was Wout Lenderink. 

In de klasse t/m 13 wist Stein Lenderink te winnen. 

De koppelwedstrijd werd gewonnen door het duo Ebbe en Nick Wissink 

 

Karper jeugdweekend 

 

In 2019 hebben we voor de jeugdleden een jeugd karper weekend georganiseerd en 

hier mogen wij als jeugdcommissie super tevreden naar terug kijken, een top activiteit. 

De deelnemers en begeleiders waren zo enthousiast en gemotiveerd dat we besloten 

hebben dit in 2020 weer te organiseren. Voor dit evenement hebben we extra 

begeleiders weten te regelen, zeer fanatieke karper vissers, die hun kennis en ervaring 

zeker hebben gedeeld met de deelnemers. Jongens bedankt voor jullie deelname en de 

begeleiders, sponsoren bedankt voor jullie inzet en graag tot 2020. 

 

Prijsuitreiking 2019 

 

De prijsuitreiking hebben we, net als in 2018 samen gehouden met de senioren. Na 

afloop van de wedstrijden hebben we wat kleinere prijzen uitgereikt zodat er budget 

over bleef voor spectaculaire prijzen, gesponsord door Jos ter Brugge hengelsport, 

waarvoor onze dank, voor de eindstand van de jeugdcompetitie. De opkomst op deze 

avond was super goed en de prijzen vielen zeker in de smaak bij onze jeugdleden.  

 

Vooruitblik seizoen 2020 

 

Ons doel voor 2020 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. 6 competitiewedstrijden op de vrijdagavond 
5. En een aantal spontane hengelsportactiviteiten 
 

Namens de jeugdcommissie iedereen bedankt voor jullie geweldige inzet en we kijken 

uit naar 2020. 
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Controle 

 
In het vroege voorjaar van 2019 heeft commissietrekker Maarten olde Scholtenhuis de 

controleurs van de OHV bijeen geroepen om de gemaakt plannen voor 2019 

bespreekbaar te maken. 

 

Voornaamste doel voor 2019: “Op een adviserende wijze de rol als controleur 

uitvoeren”. Ook het aanspreken van vissers en omstanders op het achterlaten van afval 

was een vastgesteld doel.  

 

Aan wateren zoals de Stakenbeek is mede aan de hand van de hulp van controleurs het 

overtollig voeren van watervogels en dumpen van etensresten inmiddels behoorlijk 

gereduceerd. 

 

Er zijn opvallend veel meldingen geweest m.b.t. overtredingen aan de surf- en 

zwemvijver, waaraan in 2019 extra veel aandacht is besteed door de controleurs. 

 

Namens de commissievoorzitter: Vol vertrouwen naar 2020! 
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Wedstrijden 

 
Samenstelling van de wedstrijdcommissie 2019: 

 

N.Wissink 

M. van Genderen 

R. Holsbeek 

M. Holsbeek 

M. Heck 

 

 

Commercialteam OHV 2019 

 

In 2019 was het dan zover, de OHV gaat meedoen aan de Dutch Carp Lakes competitie 

(DCL). Het vissen op hoog bezette visvijvers zit in een lift. De DCL bestaat uit een 

competitie waaraan 21 teams van 5 vissers deelnemen. Er wordt 7 maal gevist op 

verschillende vijvers in het land. De vijvers zijn: 

- Toms Creek (Lelystad) 

- De Berenkuil (Nijkerk) 

- Het Broek (Gendt) 

- Aquavita (Driel) 

- T’Mum (Appeltern) 

- De Kool (Heelweg) 

- Slothoeve (Vinkel) 

Uiteindelijk is het Commercial TEAM O.H.V. op een verdienstelijke 7de plek geëindigd. In 

de 7 wedstrijden hebben we 680 kg vis gevangen. In de gehele competitie is meer dan 

11.000 kg vis gevangen! 

 

Speciaal woord van dank mag uitgaan naar Hengelsport Jos ter Brugge. Zij hebben het 

team behoorlijk gesponsord in de vorm van kleding, voer en maden. Ook een woord 

van dank aan Rick Holsbeek en Sergio Tempelman die als ervaren commercial vissers 

hun kennis gedeeld hebben met het team!  

 

Het Commercial Team heeft dit jaar als zeer leerzaam ervaren en zijn vast besloten om 

ook in 2020 deel te gaan nemen in DCL. 
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Water- en visstandbeheer 
 

Leden water en visstandbeheer 2019: 
 

H. Holsbeek 

E. Agterbos  

M. Leus 

R. Holsbeek 

J. Westerbrink  

S. Snijders 

 

De commissie is in 2019 twee keer bij elkaar gekomen. Er is voornamelijk gesproken 

over het op peil houden van de visstand in onze wateren en het onderhoud daarvan. 

 

Visstandbeheer 

 

De winter van 2019 kunnen we omschrijven als een kwakkelende winter waardoor er 

door het hele land meer dan normaal karper sterfte is opgetreden. Reden daarvoor is 

dat de karper niet goed weet of ze in de winterslaap moeten. Zodra de 

watertemperatuur hoger wordt gaan de vissen op zoek naar voedsel wat er op dat 

moment niet blijkt te zijn. Hierdoor verbruiken ze energie en gaat de weerstand 

achteruit. Met name op de Stakenbeek is voorjaarssterfte onder de karpertjes 

opgetreden. 

 

Op 17 februari 2019 zijn er 24 spiegelkarpers uitgezet in de Chris Agterbos Vijver. De 

vissen waren rond de 5 kg/stuk. De OHV heeft het besluit genomen om van de CAV een 

karper vijver te maken waar de karper visser zijn target vis kan vangen. Helaas is er 

door deze uitzet bijna het hele bestand karpers gestorven. Van dezelfde batch karpers 

die in de CAV zijn uitgezet, zijn er ook vissen losgelaten in de Kweekvijver en in een 

vijver nabij Enschede. Ook daar is karper sterfte opgetreden. Waarschijnlijk hebben 

deze vissen iets bij zich gehad waardoor deze sterfte zijn opgetreden, erg jammer!!!  

 

In november hebben wij het karper bestand op de CAV weer op peil gebracht. 44 zeer 

fraaie karpers zijn uitgezet. In 2020 zijn we voornemens om ongeveer 75 grote zeelten 

met de hengel af te vissen uit de CAV en deze over te zetten naar onze wedstrijd 

wateren. 
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Roofvissen 

 
Roofviskoppelwedstrijd 2019 

 

Op 24 November werd er door de O.H.V. voor de eerste keer een Koppel 
Roofviswedstrijd georganiseerd. 
Voor de koppelwedstrijd hadden zich 14 koppels aangemeld, waarvan er uiteindelijk 1 
koppel zich heeft afgemeld. 
 
’s Ochtends om 9 uur werden alle koppels ontvangen met koffie en een kleine 
versnapering, waarnaar al snel de korte briefing volgende en de visser de waterkant 
konden gaan betreden. 
 
Gevist werd er van 10:00 tot 16:00 uur ’s middag. 
Alle koppels hebben gevist volgens het Catch/Foto/Release principe en moesten voor 
de puntentelling hun locatie en vangsten doorsturen naar de organisatie zodat zij hun 
vangsten bij konden houden. 
Al snel werden de eerste vissen gevangen en doorgeven, en begon de race voor de te 
winnen prijzen die gesponsord werden door Hengelsport Jos ter Brugge. 
 
Om 10.23 uur werd de eerste snoek gevangen door koppel Bram Peters en Martijn 
Leus. 
Hans Holsbeek en Sem Behrends kwamen snel met antwoord en melde hun 37cm grote 
baars 5 min later.  
Verder verdeelde de vangsten zich gespreid over de ochtend en middag. 
 
Totaal is er op deze dag 11,78 meter vis gevangen wat resulteerde in een geslaagde dag 
voor de meeste koppels. 
Helaas waren er 3 koppels die zonder vangst terug kwamen in het clubgebouw. 
 
Na de puntentelling zijn we overgegaan op de prijsuitreiking. 
Prijzen waren te verdienen voor de grootste Baars, Grootse Snoekbaars en Grootste 
Snoek en natuurlijk niet te vergeten het Koppel met de meest gevangen cm’s die zich 
uiteindelijk Roofviskampioen mag noemen van de O.H.V. 2019. 
 
De prijs voor de Grootste Baars werd in de wacht gesleept door koppel Hans Holsbeek 
en Sem Beherends, met maar liefst een lengte van 37 cm. 
De grootste snoekbaars werd gevangen door Maarten Olde Scholtenhuis en Mark van 
Genderen welke een mooie 49 cm aangaf op het meetlint. 
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De laatst verdiende prijs voor de grootste vis was de snoek van Laurens Steensma en 
Robert Beernink met 80 cm. 
 
Het koppel met de meest gevangen cm’s en de uiteindelijke winnaar van de 
Roofviskoppelwedstrijd 2019 waren Maarten Olde Scholtenhuis en Mark van 
Genderen. 
Zij wisten maar liefst 309 cm aan te bieden op hun meetlint. 
 
Door de fantastische prijzen gesponsord door Hengelsport Jos ter Brugge, het goede 
humeur en het prachtige weer staat deze dag genoteerd als geslaagd en voor herhaling 
vatbaar. 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


