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Zoals met de
ledenvergadering in 2019 al
aangekondigd is Anton
Monnink de nieuwe voorzitter
van onze vereniging

Van de bestuurstafel

Tja, hoe gaan we deze opening van de nieuwsbrief doen? Het is
namelijk een heel raar jaar geweest en eigenlijk zitten we er nog
middenin. Het Covid-19 (Corona) virus is de boosdoener. Met
een nieuwe opleving van het virus wat inmiddels heel de wereld
in zijn greep heeft wordt niemand gespaard en ook
hengelsportvereniging Ons Genoegen ontkomt er niet aan.
Wij als HSVOG bestuur hebben eigenlijk direct de knoop
doorgehakt en de landelijke aanbevelingen overgenomen begin
maart. Alle activiteiten die we hadden gepland voor 2020 werden
in de ijskast gezet, dan wel in de prullenbak gegooid. En dat
waren er nogal wat. De jeugdcursus waar het draaiboek al weer
voor klaar was, de vislessen bij Ambiq, ’t Genseler en de vele
andere scholen. De onderlinge wedstrijden, het karperjeugd
weekend met onze collega’s uit Emsdetten en Greven. Het ging
allemaal niet door.
Hier en daar zou je misschien nog wel wat kunnen regelen maar
we wilden het risico niet nemen om onze leden in gevaar te
brengen. Dit had ook invloed op de controles aan de waterkant.
Hierover lees je meer verderop in de nieuwsbrief. Wat wel is
veranderd is een wijziging in het bestuur. Zoals met de
ledenvergadering in 2019 al is aangekondigd, wordt Anton
Monnink de nieuwe voorzitter van onze vereniging. Hij neemt
het stokje over van ondergetekende. En begrijpt u mij goed
hoor, het is fantastisch om voorzitter te zijn, echter had ik 2
redenen om het voorzitterschap door te geven. 1: Ik heb direct
in het begin aangegeven dat ik het belangrijk vind om elke 4
jaar een nieuwe voorzitter te hebben. Dit is goed voor het
bestuur, maar ook voor de vereniging. 2: Mijn werkzaamheden
bij Eaton vragen meer tijd waardoor het een probleem zou
kunnen worden voor de vereniging. En dat mag voor beide
partijen niet gebeuren. Ik ben erg blij dat Anton de hamer heeft
opgepakt en de leiding heeft voor in ieder geval de komende 4
jaren. Verderop hierover meer. Toch hierbij ook een dankwoord
naar alle leden voor het vertrouwen in de afgelopen 4 jaren. We
zijn van ver gekomen, hebben veel bereikt, maar ook veel
geleerd.
Heel erg bedankt daarvoor!
Ondanks de Covid-19 hebben we toch een volle nieuwsbrief met
genoeg informatie over HSVOG. Op de achtergrond is er veel
gebeurd, dus veel lees plezier!

Cody Spijker

Frank Post (2e Voorzitter)
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Algemene ledenvergadering
De Algemene ledenvergadering (ALV) in 2020

Gaat NIET door !
I.v.m. het Covid-19 virus vindt het bestuur het op dit moment niet
verantwoord om met een grote groep mensen bij elkaar te gaan
zitten.
Wel heeft het bestuur een voorgenomen besluit op de rol staan:
Vanaf 1 januari 2021 is het verplicht om een schepnet voorhanden
te hebben bij het vissen op alle wateren van HSVOG.
Dit besluit wordt onderbouwd op pagina 7.
U heeft 6 weken de tijd om op dit voorgenomen besluit te
reageren.
Reacties op dit besluit moet voor 9 december 2020 ingeleverd zijn
bij de secretaris van HSVOG op secretaris@hsvoghengelo.nl of
gestuurd zijn naar het postadres:
Hengelsportvereniging Ons Genoegen Hengelo
7550KD Hengelo
Postbus 8165
Uw bezwaar zal dan in behandeling worden genomen.

Colofon
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Communicatie
Jeugd
Karper
Controle
Water- en visstand
Wedstrijden
Vliegvissen

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

Anton Monnink
Bert Niemeijer
Edwin Welhuis
Frank Post
Albert Nieland
John Hassink
Saskia en Shirley
Kees Verveer
Gert Visser
Tom Hassink

voorzitter@hsvoghengelo.nl
secretaris@hsvoghengelo.nl
penningmeester@hsvoghengelo.nl
communicatie@hsvoghengelo.nl
jeugd@hsvoghengelo.nl
karper@hsvoghengelo.nl
controle@hsvoghengelo.nl
waterbeheer@hsvoghengelo.nl
wedstrijd@hsvoghengelo.nl
vliegvis@hsv074.nl

06 5090 7717
06 2333 2355
06 5356 8362
06 5312 2305
06 4209 7155

Heeft U een vraag, opmerking of wilt U iets betekenen voor onze vereniging?
Neem dan contact op via de mail met één van bovenstaande commissie-coördinatoren.
Op de website van www.hsvoghengelo.nl vindt U meer informatie over onze vereniging en het
werk van de diverse commissies.

Voor alle vragen over de Vispas dient U te bellen met:

Sportvisserij Nederland – tel.nr.: 030 605 8400
 Kopij voor de volgende nieuwsbrief in te leveren voor 1 februari 2021
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Notulen ALV 11 december 2019
Locatie:
Start:
Aanwezig bestuur:
Aanwezige leden:

Kulturhus Hasselo
20.00 uur
Frank, Edwin, Bert, Anton, John, Kees , Albert
36 personen

Welkomstwoord
Frank Post
Frank opent de avond en heet iedereen van harte welkom, speciaal het erelid. Zoals reeds eerder
aangekondigd in de nieuwsbrief wordt de ALV voortaan 1 x per jaar gehouden. Leden gaan hiermee
akkoord.
Minuut stilte
Er wordt een minuut stilte in acht genomen voor alle leden die ons ontvallen zijn.
Terugblik
Frank toont, via een beamer, een presentatie met foto’s over alle activiteiten die het afgelopen jaar
hebben plaatsgevonden, zoals:
- Karperavond, 4 januari 2019.
- Landelijke opschoon dag, maart 2019. Lage opkomst. Wordt bekeken of we hiermee
doorgaan. Vissers nemen hun eigen rotzooi wel mee.
- Witvis avond, met Jan v.d. Bovenkamp, grote opkomst, komt een vervolg op in 2020.
- Jeugdcursus, half maart/april. Dit waren een aantal avonden, met theorie en praktijklessen,
welke zijn afgesloten met een examen aan de Buziau vijver.
- Vislessen op school, dit is door Albert verzorgt. Albert is officieel vismeester voor
sportvisserij nederland.
Ook moeten hier Henk de Lange en Jan Wilmink genoemd worden, die bij elke visles/cursus
aanwezig zijn geweest. Zij zijn 6 weken lang op woensdagmiddag bij de Swafert vijver
geweest, om jongelui, die daar vissen te helpen. Zij ontvangen een attentie van de
voorzitter als dank.
- 17 juni 2019 , Oprichting HSVOG op 17 juni 1929, dus dit jaar 90 jarig bestaan.
- 60 plus visdag, was een erg leuke dag, met een recreanten en wedstrijdteam.
- Wedstrijdteam, hebben de 3de plaats gehaald van Noordelijk Nederland.
- Water- en visstand, in Hengelo hadden de vijvers, en dus vissen niet veel last van de hitte.
Wel op andere plaatsen zijn de vrijwilligers van HSVOG en Sportvisserij Oost Nederland druk
geweest met het verplaatsen van vissen.
- Karper commissie, elk jaar vindt er een uitwisseling plaats met Duitsland voor de jeugd.
Helaas was het in 2019 niet mogelijk vanwege de vissterfte in Oldenzaal. Wordt
doorgeschoven naar 2020.
- Grandprix 2019, dit is een vaste jeugdwedstrijd voor jeugd tot 16 jaar, die wordt gehouden
op de vijver bij het Gezondheidspark.
- Zeigercup, dit was de laatste wedstijd van het seizoen.
Status clubgebouw
Er zijn gesprekken gaande tussen Anton en een andere gegadigde, die nog anoniem moet blijven,
over samenwerking en delen van een clubgebouw. Dit kost tijd en heeft geen haast.
Voordracht nieuw bestuurslid
Frank laat een overzicht zien zoals het bestuur nu opgebouwd is. Er is nog een vacature voor 2 de
penningmeester, en 2de secretaris. Ook voor de karper commissie is een vacature, door het vertrek
van Leon van de Tuuk. John Hassink heeft dit ad interim overgenomen, en wordt nu aan de leden
voorgedragen om dit als bestuurslid te blijven doen.
Leden gaan hiermee akkoord.
Wijziging bestuurlijke rollen
Huidige bestuur is op 15 juni 2016 begonnen, voor periode van 4 jaar. Op 15 juni 2020 moeten ze
opnieuw herkozen worden, mits ze willen aanblijven.
Frank wil vanwege werk/privé situatie een stapje terug doen en stelt voor dat Anton 1ste voorzitter
wordt. En dat hij als 2de voorzitter ook de communicatie van HSSVOG voor zijn rekening neemt.
De leden gaan hiermee akkoord.
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Notulen ALV 11 december 2019 (vervolg)
Vraag Hans Roskamp: 15 juni is het bestuur gevormd, omdat de ALV nog maar 1 keer per jaar is,
wanneer wordt die dan gehouden?
Antwoord Frank: in het najaar.
Er volgt een overzicht van het bestuur, zoals het eruit zal gaan zien vanaf 15 juni 2020.
Nieuwe leden wedstrijdcommissie: Gert, Johan, Gerrit, Robert.
Het notuleren wordt gedaan door Ans Visser.
Kascommissie/financiën
Kascontrole over het jaar 2018 is gedaan door Hans Roskamp en Gerrit Scheggetman.
Opmerking, in de notulen van 24 maart 2019 staat Gerrit Schegman, dit moet dus zijn Scheggetman.
De penningmeester heeft alle vragen van de kascommissie kunnen beantwoorden en waar nodig uitleg
gegeven. De kascommissie is hiermee akkoord gegaan.
Hans Roskamp is aftredend, en Robert Wolters meldt zich aan om voor 2 jaar zitting te nemen in de
kascommissie.
Vervolgens laat de penningmeester het financiële overzicht via een presentatie zien aan de aanwezige
leden en geeft hier waar nodig uitleg bij. Wil men verdere inzage dan kan men hiervoor een afspraak
maken met Edwin. Positief resultaat: er is veel bezuinigd op het clubblad, omdat deze nu grotendeels
digitaal wordt verstuurd.
Huldiging wedstrijden
Winnaar competitie:
Michael Funk
Winnaar onderlinge:
Henk Wilmink
Meeste vis in 1 wedstrijd van de onderlinge:
Johan Wijlens
Zij ontvingen allen een wisselbeker, de 1ste tien winnaars van de competitie konden een prijs uitzoeken.
Het formulier met wedstrijden voor 2020 ligt klaar en kan bij Anton opgehaald worden.
Wedstrijdteam
Herman Meijlof , van sportvisserij Oost Nederland is aanwezig.
Ons Genoegen is winnaar geworden van Rayon 1, met een team van 15 vissers.
Anton ontvangt een wisselbeker, en bedankt het team, tevens heeft de club € 200, - ontvangen.
Rondvraag:
Tom: Is datum landelijke opschoon dag 2020 al bekend?
-Ja, 21 maart 2020
Henk: Betreffende Tuindorp vijver, wordt er wat gedaan aan het dichtgroeien hiervan?
-Volgens Kees is het erg moeilijk om hiervoor een oplossing te vinden.
-Frank voegt toe dat het inderdaad weer tijd wordt om met de betreffende (5) partijen
een gesprek te hebben over deze problemen. Aktie: Frank en Kees.
Harry: Is bij het bestuur bekend dat de omgeving bij het Kleine Kleigat (Elisabethstraat) op de schop
gaat?
-Frank: is bekend, lopen gesprekken over.
Alex:

Wordt de vijver achter het gezondheidspark ook meegenomen bij het afvissen samen met Oost
Nederland op zaterdag 14 dec. 2019?
-Antwoord: Ja, die vijver wordt ook meegenomen.
Kan er een rooster voor de duiker geplaatst worden, zodat de vis niet naar het andere water kan
zwemmen?
-Antwoord: Goed idee, wordt bekeken.
(het rooster is inmiddels geplaatst)

Mededelingen
3 jan. Karperavond, met Mark Pansar
20 mrt. Witvisavond met Jan v.d. Bovenkamp
Henk Aalders heeft zich aangemeld als controleur.
De Voorzitter bedankt de leden voor hun komst en
sluit de vergadering.
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Nieuwe voorzitter Anton Monnink
Hallo, mijn naam is Anton Monnink en ik wil mij graag even aan u voorstellen.
Tijdens de Algemene Leden Vergadering (ALV) van december 2019 heeft onze voorzitter (Frank Post) te
kennen gegeven dat hij zijn functie als voorzitter wilde beëindigen, dit in verband met zijn
werkzaamheden. Aangezien ik de plaatsvervanger van Frank was, stelde het bestuur voor dat ik de
opvolger van Frank zou worden. De ALV stemde hier unaniem mee in en er werd besloten dat de
functieoverdracht midden 2020 zou plaatsvinden. Deze handeling heeft inmiddels plaatsgevonden en ik
ben gestart met de bijbehorende werkzaamheden. Allereerst wil ik Frank bedanken voor zijn kundige en
tomeloze inzet gedurende zijn voorzitterschap. Gelukkig blijft Frank wel voor de vereniging behouden en
bekleedt hij vanaf nu een andere bestuursfunctie. Ik zal veel ruggenspraak met hem blijven houden en
van zijn kennis en inzicht gebruik blijven maken. Door deze wijziging komt het bestuurs- en
coördinatoren overzicht er zo uit te zien.
1e Voorzitter
Anton Monnink (DB)
2e Voorzitter/communicatie
Frank Post (DB)
1e Penningmeester

1e Secretaris

Edwin Welhuis (DB)

Bert Niemeijer (DB)

2e Penningmeester

2e Secretaris

Nader in te vullen

nader in te vullen

Coördinatoren

Bestuur/coördinator

Coördinator

Bestuur/Coördinator Bestuur/Coördinator

Coördinator

Controle

Water & Visstand

Wedstrijden/60+

Jeugd

Karper

Vliegvissen

Saskia en Shirley

Kees Verveer

Gert Visser

Albert Nieland

John Hassink

Tom Hassink

Nu iets over mij persoonlijk. Ik ben 64 jaar, gehuwd en vader van twee kinderen. Een passie voor de
hengelsport heb ik altijd al gehad. Als fervent witvisser zit ik nog steeds graag meerdere keren per week
aan de waterkant. Een van de dingen die mij duidelijk is geworden is dat alles wat groeit en bloeit met
respect moet worden behandeld. Een hengelsportvereniging kan hierbij een belangrijke functie vervullen.
Via deze weg wil ik duidelijk naar voren brengen dat de
ingeslagen weg door het vorige bestuur zal worden
voortgezet. De diverse commissies zullen zelfstandig hun
taken blijven uitvoeren.
In deze nieuwsbrief (bij colofon pagina 2) vindt u de
namen van de personen die de commissies aansturen.
Deze mensen kunt u benaderen voor wat betreft alle
zaken welke betrekking hebben op zijn of haar commissie.
Mochten er in de vereniging leden zijn die tijd en kennis
willen steken in één van de commissies of een
bestuursfunctie zouden willen vervullen, neem dan
contact op met iemand van de desbetreffende commissie.
Want altijd en overal komen vrijwilligers van pas.
Hopende dat 2021 Coronavrij zal zijn zodat alles weer normaal zal kunnen gaan functioneren, wens ik
jullie veel visplezier in de toekomst toe!
Anton Monnink
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Sportvissersregels voor iedereen
Vissen met kinderen, regels of gedragscode?
Door de coronatijd zien wij veel ouders met jeugd of de jeugd alleen langs de waterkant om zijn geluk
te beproeven en hopend op een mooie vangst. Wij als visvereniging willen dit alleen maar
aanmoedigen, maar toch zien wij ook veel onwetendheid langs de waterkant. Hier een aantal tips om
je op weg te helpen hoe je verantwoord gaat vissen, want natuurlijk zijn er ook gedragsregels.

Gedragscode sportvissers
Er zijn een aantal regels waar je je als sportvisser aan
moet houden:
1. Probeer te voorkomen dat de haak wordt
ingeslikt (snel aanslaan, lange haaksteel
gebruiken etc.)
2. Raak een gevangen vis alleen aan met natte
handen
3. Onthaak de vis zo voorzichtig mogelijk
4. Zet de vis onbeschadigd weer terug in hetzelfde
water
5. Neem ALTIJD je afval mee! Vooral vislijnen zijn
een ramp in de natuur! Als je ze tegenkomt
neem het dan mee en gooi het thuis weg.

Vissen? Altijd de JeugdVISpas mee!
Tot je 14e jaar mag je met de JeugdVISpas van
jouw hengelsportvereniging met één of twee
hengels in heel veel wateren vissen. Met de
JeugdVISpas mag je bovendien met kunstaas
op roofvis vissen. Vis je alleen in wateren bij
jou in de buurt en niet met twee hengels of op
roofvis? Dan kun je tot je 14e jaar bij HSV Ons
Genoegen ook terecht voor een gratis
jeugdvergunning.
Als je lid wordt van HSV Ons Genoegen, krijg
je ook nog eens vier keer per jaar GRATIS
van Sportvisserij Nederland het Stekkie
Magazine boordevol informatie
thuisgestuurd!

Vissen met één hengel en samen met een volwassene
Tot je 14e jaar mag je onder begeleiding van een
volwassene die in het bezit is van de juiste VISpas, met één
hengel vissen. Zo kun je lekker eenvoudig kennis maken
met sportvissen! Vind je het vissen inmiddels zo leuk, dan
kan je ook een gratis vergunning aanvragen zolang je geen
14 jaar bent. Je mag dan zelfstandig met 1 hengel vissen
met aangewezen aassoorten in de meeste vijvers van
Hengelo.
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Jeugd (vervolg)
Als je gaat vissen neem je
vanzelfsprekend een hengel en
aas mee, dit is echter niet
voldoende om je te houden aan
de gedragsregels. Als je op pad
gaat om te vissen, moet je een
hakensteker bij je hebben om de
vis te kunnen onthaken. Ook iets
meenemen om je handen nat te
maken zal makkelijk zijn. Enkele
tips om je handen nat te maken
zijn: spons aan een touwtje die
in het water ligt, emmer gevuld
met
water
of
een
natte
handdoek. Natuurlijk kan je ook
altijd een grote vis vangen.
Daarom adviseren wij jou om
ook altijd een schepnet en een
onthaakmat bij je te hebben.

Hengelsportvereniging HSV Ons Genoegen start in april 2021 weer met het geven van vislessen,
kijk op de site voor meer informatie op www.hsvoghengelo.nl of volg ons op Facebook.
Albert Nieland
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Schepnet verplichting
Zoals u in de vooraankondiging van de ALV hebt
gelezen bij de aangekondigde besluiten is het bestuur
voornemens om per 1 januari 2021 een schepnet
verplichting in te stellen voor alle wateren welke door
HSV Ons Genoegen worden gepacht binnen de
Gemeente Hengelo.
Het voorgenomen besluit verdient een onderbouwing
en wel de volgende:
Vanuit controle komen al geruime tijd verontrustende
berichten over situaties aan de waterkant. Veel van
onze vijvers liggen in de woonwijk en het aantal vissers
is de laatste tijd flink gestegen. Onder deze groei van vissers zit veel jeugd, maar ook volwassenen.
Meermaals tijdens controles worden vissen niet op de juiste wijze uit het water gehaald en behandeld,
ontdaan van de haak en teruggezet. We zien dat niet iedereen een schepnet (landingsnet) bij zich heeft.
Zou dat wel het geval zijn, dan gaat het landen van een gevangen vis al stukken makkelijker. We moeten
de vis ten alle tijde op de meest respectvolle manier behandelen. De meeste vissers bezitten al een
schepnet (onze complimenten daarvoor) maar er is ook nog een grote groep (met name jeugd) welke
dit niet heeft. We begrijpen dat dit voor met name jonge vissers consequenties kan hebben. Het bestuur
heeft daarom naast het voorgenomen besluit om dit verplicht te stellen, besloten om de specifieke
doelgroep “jeugd” hierin tegemoet te komen.
De besluitvorming:








Voor iedereen (elk lid van HSVOG Hengelo) geldt de schepnet (landingsnet) verplichting.
Dit geldt ook voor onze convenant verenigingen de OHV of Vislust Almelo als zij vissen in
wateren van HSVOG Hengelo.
Alle jeugdleden (tot 14 jaar) van HSVOG die lid zijn of zijn geworden tussen 1 januari 2020 en
het moment dat deze nieuwsbrief uitkomt, krijgen middels een persoonlijk schrijven een
schepnet op kosten van HSVOG (gratis). De uitrol hiervan gaat via het bestuur en
DierenwinkelXL (Jos ter Brugge) in Hengelo en zal medio maart/april 2021 plaatsvinden.
Leden van 14-17 jaar krijgen 50% korting op de aanschafprijs van een door HSVOG bepaald
schepnet.
Leden van 18 jaar en ouder moeten zelf zorgdragen voor een schepnet.
Het maakt bij de schepnet verplichting niet uit op welke vissoort u vist. Het schepnet behoort
tot uw vaste uitrusting. Dit schepnet moet gebruiksklaar zijn als u aan het vissen bent!

We hopen door deze verplichting in te stellen dat we langer kunnen genieten van de vissen in onze
wateren en dat we hiermee een positief signaal afgeven aan iedereen omdat het welzijn van de vis altijd
voorop moet staan. HSVOG steekt veel energie en geld in de wateren zodat iedereen een visje kan
blijven vangen.
Dit jaar zijn we trouwens ook begonnen met coaching van jeugd
langs de waterkant. Jeugd welke het goed doen worden beloond
met een kleine attentie. Dit kan b.v. een petje, een onthaakmat
of een hakensteker zijn. Jeugd (en soms zelfs ook volwassenen)
waar we graag verbetering zien, krijgen tips & tricks aangevuld
met instructiefolders van Sportvisserij Nederland. Zelfs het
Hengelo’s Weekblad heeft aandacht besteed aan de manier van
coaching aan de waterkant door de vrijwilligers van HSV Ons
Genoegen
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Karperavond 2020
Het was een frisse vrijdagavond in januari
en de zaal liep al redelijk snel vol bij het
Twentse Ros. Spreker van die vanavond
was Mark Pansar die ons meenam in zijn
wereld van karpervissen. De titel van de
presentatie On the edge of delirium the
edge of delirium
Met een bezoekers aantal van 120 personen
was de zaal lekker gevuld en over gevuld
gesproken: het podium stond enorm vol
met prijzen. Er was in ieder geval flink uit
de kast getrokken om ook de verloting
aantrekkelijk te maken. Voordat Mark aan
zijn presentatie begon vertelde Kees
Verveer nog wat over de Water- en Visstand
commissie en welke activiteiten er waren
afgerond. Eveneens werden er een aantal
personen in het zonnetje gezet vanwege
terugmeldingen van uitgezette karpers.
Allen kregen uit handen van Kees een leuk
pakket aangeboden. Ook het verhaal van Mark viel in de smaak en de uren tikten weg. Tijd voor de
verloting waar menig visser naar uit keek.
Uiteindelijk ging Wiljan Nijland naar huis met de NASH Titan TC Pro.

Zoals iedereen zal begrijpen ligt de karperavond voor 2021 helaas stil. Vanwege de aangescherpte
Corona maatregelen vinden we het niet verantwoord om als karpercommissie nu een avond te
organiseren. Dit neemt niet weg dat we toch achter de schermen er mee bezig zijn want het tij kan
zomaar keren. Mocht dit het geval zijn, dan kan er eventueel op een later tijdstip alsnog een karperavond
plaatsvinden. We houden jullie op de hoogte.
John Hassink

Werkgroep onderhoud
Regelmatig krijgen we vragen over onderhoud op stekken zodat er
ruimte is tijdens het vissen. Denk hierbij aan wat riet wegmaaien, een
tak verwijderen, enz.. Om op deze behoefte in te spelen hebben we een
werkgroep opgericht die eenvoudige werkzaamheden snel kunnen
verrichten. We zijn daarom in gesprek gegaan met Sportvisserij Oost
Nederland welke regelmatig cursussen geeft in bijvoorbeeld zaag of maai
werkzaamheden. We moeten natuurlijk wel zeker weten dat de
werkzaamheden veilig uitgevoerd kunnen worden. Ook denken we erover
na om een eigen bermmaaier aan te schaffen. Nu huren we er regelmatig
één, maar in eigen beheer is makkelijker. Mocht je nou denken, hier wil
ik ook wat in bijdragen, meld je dan aan bij Anton Monnink. Vele handen
maken licht werk.
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Controlecommissie
Ondanks de Corona zijn er tot nu toe 1325 controles uitgevoerd
langs de wateren van HSVOG. Helaas zijn daarbij 225
overtredingen geconstateerd. Uitschieter was 38x geen Vispas
kunnen tonen. Toen het kabinet in maart de lockdown
aankondigde, zagen wij een enorme toename in het aantal
vissers. Mensen pakten hun oude hobby weer op en er kwamen
zelfs vele nieuwe vissers bij. Vanuit Sportvisserij Nederland
kwam het advies om “even” geen controles te doen. Verstandig
zeker, maar om helemaal niet meer te gaan controleren, zou
ook niet verstandig zijn. Het was juist nu drukker aan de
waterkant en er bleek behoefte aan controle te zijn. De toename
was zowel bij jeugd alsook bij volwassenen. Voor ons
controleurs was het ook even aanpassen. Het controleren moest
nu op minimaal de anderhalve meter regel en geen Vispas meer
aanpakken. De gecontroleerde visser moest zelf zijn
ledennummer opnoemen waarna we de gegevens konden
invoeren in de controle App. Zo was het voor ons controleurs
toch mogelijk om nog enigszins wat controles uit te voeren. In
veel gevallen was het prima voor elkaar. Onze complimenten
daarvoor! Echter in flink wat keren was het niet zoals we van
vissers mogen verwachten. Een paar voorbeelden: Het
achterlaten van enorm veel zakken afval na een visdag of
vissessie. Het lijkt soms alsof vissers niet meer gaan vissen,
maar dat het vertoeven aan de waterkant is en ondertussen
leggen we er een hengel bij. Dit gaat nergens meer over en van
iedereen verwachten wij dan ook dat hij/zij het afval meeneemt
naar huis! Ook zien we meermaals dat het een enorme bende
is rond de visplek. Op vele plekken zijn we te gast en zoals men
weet wordt er maar al te snel over vissers gepraat.
Het is dan ook niet zo gek dat men bij bepaalde wateren wat negatief naar
vissers kijkt. We doen het zelf. Houd daarom je visplek netjes en opgeruimd.
Zo kunnen we waarborgen dat we elk jaar opnieuw de visrechten behouden.
Helaas hebben we ook te horen gekregen dat het nachtvissen aan de
Broekvijver, beter bekend als de zandvanger, wordt verboden. Ook dit is een
oorzaak van overlast en na een klachtenregen richting de Gemeente Hengelo
is het helaas slecht uitgevallen voor de vissers.
Ook zijn we gebeld door het Dierenambulance Zorgteam Twente dat ze een
gans hebben ontdaan van vislijnen rond de tong en zelfs uit de slokdarm. Dit
gebeurd doordat vissers de oude lijnen en zelfs haken in de struiken/bosjes
gooien. Mensen neem je verantwoordelijkheid nu eens.

Als laatste willen we nogmaals het uitwerpverbod in de rode zone onder
de aandacht brengen bij het Koninkskleigat aan de Haaksbergerstraat.
Voor de duidelijkheid: we waren daar bijna het visrecht kwijt geweest als
we niet deze maatregel hadden ingesteld. Het is voor de bewoners daar
niet prettig als je terras vol ligt met stukken lood, verschoven tuin
meubilair waar de vishaak nog in zit en zelfs een kapotte ruit van de serre.
Allemaal omdat wij maar zo graag vlak onder de kant van de oever aan
de overkant willen vissen. In goed overleg met de Gemeente en de
betrokken bewoners is dit het resultaat en zo werkt het prima. Wist je
nog niet van deze regel, dan is bij deze dit weer even onder de aandacht
gebracht. Uitvaren in de rode zone is geen probleem. Uitgooien in de rode
zone is dus verboden!
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Controlecommissie (vervolg)
We hebben trouwens op meerdere vijvers binnen
Hengelo gekeken naar bepaalde voorwaarden en
bepalingen of deze wel duidelijk genoeg waren. Neem
bijvoorbeeld de vijver bij het oude stadskantoor. De
Noordelijke oever is een verboden zone omdat de
visser aan de snelwegkant zit. Of bijvoorbeeld de
oevers bij de Kleigaten van Rientjes. Mag je nu wel
of niet vanaf de bewonerszijde vissen. En hoe zit het
met de oever vanaf de schapenwei? We kunnen ons
voorstellen dat het hierdoor soms niet makkelijker
wordt wat nu wel mag en wat niet.
We zijn daarom overgegaan op vast kleuren:
-Vissen vanaf de (met rode lijn) aangegeven oever
VERBODEN.
-Vissen vanaf de (met groene lijn) aangegeven
oever zowel dag/ nacht visserij toegestaan.*
-Vissen vanaf de (met blauwe lijn) aangegeven
oever ALLEEN overdag toegestaan.
*nachtvissen is alleen toegestaan bij de Kleigaten
van Rientjes met een aanvullende vergunning van
HSVOG. Op alle andere vijvers binnen Hengelo is
nachtvissen verboden. Rientjes is het enige water
met een groene lijn
Met een aantal van deze vijvers draaien we nu een
pilot en de feedback die we al van jullie hadden
gekregen is erg bruikbaar geweest. Het plan ligt er
om nu naar alle 28 vijvers te gaan kijken en deze te
voorzien van kleuren.
Op www.hsvoghengelo.nl vind je de laatste informatie over alle regelementen onder de tab: viswater
Wellicht is het je al opgevallen maar bij de Westermaat vijvers zijn
borden geplaatst na overleg met de parkbeheerder. We kregen
namelijk elke week wel een bericht van de beveiliging of van de
aanliggende bedrijven dat deze overlast ondervinden van vissers.
We vinden het vervelend om te horen dat leden (al dan niet van
onze vereniging) zich niet aan de parkregels houden. We hebben
daarom met de parkbeheerder afspraken gemaakt hoe we
gezamenlijk maximaal van het terrein gebruik kunnen maken. Op
het Westermaat terrein bevinden zich namelijk 3 visvijvers:
Visvijver Campus, Veldkamp Noord en Veldkamp Zuid. We zijn er
namelijk te gast en daar horen nu eenmaal regels bij.
Het volgende is afgesproken:
De beveiliger kan je vragen om je visvergunning bij 1 van deze
vijvers. Je bent verplicht deze te tonen aan de beveiliger omdat we
gebruik maken van het Campus terrein. Ben je niet in het bezit van
1 van bovengenoemde visvergunningen dan mag de beveiliger je
de toegang tot het Campus terrein ontzeggen
Nachtvissen is verboden. Het is daarom niet toegestaan tussen 2
uur na zon’s ondergang en 1 uur voor zon’s opgang te vissen.
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Controlecommissie (vervolg)
We merken trouwens steeds vaker dat vissers niet goed op de hoogte
zijn van welke regels voor een water gelden. Vaak is de reactie bij het
aanspreken al te voorspellen. Of de vermoorde onschuld: ik wist het
niet, of ik heb echt gezocht maar kon er niets over vinden. Je kan
hiermee natuurlijk 2 kanten op. Alle wateren worden aangegeven in
de VISplanner van Sportvisserij Nederland. De “vervanger” van het
dikke boekje. Een handige App welke je na het invullen van je
lidmaatschapsnummer eenvoudig met kleuren laat zien waar je mag
vissen. En dat niet alleen in Hengelo, maar in heel Nederland. Alle
ingebrachte wateren staan in de App. Een super handig middel. Kleurt
het water donkerblauw, dan mag je er vissen. We zouden het zeker
aanbevelen om hem op je telefoon te plaatsen. Toch vonden we dat
we iets extra’s moesten doen bij een water en vandaar dat we op
enkele vijvers zijn begonnen met het plaatsen van borden. Eenvoudig
maar zeker duidelijk. Een plaatje zegt vaak meer dan lappen tekst.
Het bord moet in 1 opslag duidelijk zijn. En dat is gelukt vinden we.

4 topics op het bord:
Viswater van HSV Ons Genoegen en 3 verbods
bepalingen om discussies te voorkomen.
Open vuur verboden, nachtvissen verboden en
kamperen verboden. Het opzetten van een paraplu
mag natuurlijk altijd, mits deze groen/donker blauw
van kleur is. Deze borden zult u binnenkort op veel
meer vijvers gaan zien. De gesprekken lopen
hierover nog met de Gemeente Hengelo

Een ander bord wat u aan kunt treffen is dit bord.
De tekst spreekt voor zich. Eigenlijk te gek voor
woorden maar blijkbaar is het nodig om vissers
erop te attenderen dat je de auto niet op het gras
mag parkeren. Het boete bedrag van 95 euro + 9
euro administratie kosten moet u toch direct
wakker schudden.

Toch zien we regelmatig dat vissers hun auto achter
zich parkeren omdat ze dan minder ver hoeven te
lopen. Maar een auto en soms zelfs met aanhanger valt
wel een beetje op zo midden in de woonwijk. Wees
daarom verstandig en plaats je auto op de daarvoor
bestemde plek. Er is altijd wel een parkeerplaats in de
buurt van het viswater.
Zo, meer dan genoeg nieuws van de controle
commissie. We hopen dat u allen veel plezier blijft
houden aan het vissen en ons blijft ondersteunen in het
controleren. Het gaat echt heel goed en af en toe
moeten we wat kritisch zijn. Maar dat hoort er nu
eenmaal bij.
Team controle HSVOG Hengelo
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Water- en visstand beheer
Als we dit onder ogen krijgen zit het jaar er alweer zo goed
als op. We gaan nog even terug naar september 2019 als ik
op de vrijwilligersavond ben en ik zie wat een mooie groep
mensen we hebben. Als ik zie dat zoveel vrijwilligers de
verschillende commissies ondersteunen door vele vrij uurtje
te helpen, dan geeft me dat een trots gevoel. Er staat voor
2020 veel op de planning, al wist ik toen niet wat ons te
wachten stond een paar maanden later. Covid-19.
Ondanks het virus hebben we toch nog wat dingen kunnen
verwezenlijken. Het begon natuurlijk dat we als bestuur niet
meer mochten vergaderen maar er wordt veel met de telefoon
gedaan. De groepsappen werken goed.
Zo wordt ik gebeld door de visleverancier of we nog brasem
kunnen gebruiken, nou dat kunnen we zeker voor het
gezondheidspark. Met een paar jongens hebben we het
opgepakt en de 1,5 meter in acht houden is er toch nog mooi
500 kilo brasem uitgezet .
Een paar weken later werd er nog in 2 keer 250 kilo karper uitgezet en
de vissen doen het goed. Voor ons een groot succes omdat er nagenoeg
geen uitval is geweest ondanks de hoge zomer temperaturen.
Niet alleen aan de hoeveelheid vissen wordt gedacht. Zo hebben we
ook op verschillende plekken waterlelies gepoot en hopelijk slaan deze
goed aan.
Het meeste is er in dit jaar gebeurd op het gezondheidspark. Al langere
tijd wordt deze vijver ieder jaar weer geplaagd door aalscholvers. Veel
vis verdwijnt in de maag van dit (voor vissers) gehate vliegbeest.
Complete hordes vogels die zich in een paar dagen tijd te goed doen
aan “onze” vissen. Dit moet anders, zo blijven we bezig!
We zijn daarom in gesprek gegaan met diverse partijen waaronder
natuurlijk Sportvisserij Nederland, Sportvisserij Oost Nederland en de
Gemeente Hengelo.
Als snel kwamen we op onderwater bossen die de vissen voldoende
bescherming kunnen bieden. Bij collega verenigingen in het Westen
van het land hadden ze er goede ervaringen mee. Om dit te
realiseren volgt een plan van aanpak en een goede voorbereiding.
Zo moet er natuurlijk goedkeuring zijn van de Gemeente.
Je mag zeker niet zo ff 100 palen in een water plaatsen. Gelukkig
is de verstandhouding tussen Gemeente Hengelo en de
visvereniging prima, dus de goedkeur was in een paar weken
geregeld. Ondertussen hebben we de kosten in beeld gebracht van
wat er allemaal gekocht moest worden en welke werkzaamheden
we zelf konden doen en welke we moeten laten uitvoeren door
aannemer Heerbaart.
Palen van 3 meter druk je namelijk niet zomaar even in de bodem.
Hiervoor is een flinke kracht nodig maar met behulp van een
mobiele hydraulische kraan is het een fluitje van een cent.
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Water en visstand beheer (vervolg)
Met de hulp van enkele vrijwilligers wordt
begonnen met het plaatsen van de 100
palen. Een flinke klus. Op sommige
plekken wordt de paal zonder problemen
de grond in gedrukt. Toch zijn er ook
enkele plekken waar de hardhouten paal
als een lucifer kapot knapt onder de zware
druk van de dieplepelbak.
Blijkbaar is de bodem op die plekken zo
hard dat zelfs deze hardhouten palen met
punt er moeilijk doorheen komen. Aan de
bovenzijde van de paal zit een
kunststoffen sok van ongeveer 75 cm. Dit
heeft als functie dat de gehele paal onder
water blijft en er geen lucht bij de paal
kan komen. Hierdoor zal de paal zeker 25
jaar meegaan.

Na het plaatsen van de palen wordt er
begonnen
met
het
plaatsen
van
takkenbossen tussen de palen en de stenen
muur. We hadden al gezorgd voor 90 kuub
aan snoeitakken welke door de gemeente
beschikbaar was gesteld. Niet elk snoeiafval
is geschikt maar wilgentakken zijn de meest
geschikte.
Met behulp van de kraan worden de takken
zorgvuldig tussen de palen gedrukt. Er gaan
flink wat takken in merken we snel.
Halverwege zijn de 90 kuub aan takken
onder het wateroppervlak gedrukt. Een
simpele rekensom leert ons dat er nog eens
80-90 kuub meer nodig is. We kunnen dus
nu niet verder maar moeten wachten tot er
weer voldoende snoeihout beschikbaar is.
Maar we kunnen nu na een paar weken al
spreken van een succes. We zien visactiviteit
tussen de takken en dat was juist de bedoeling!
Helaas zijn we dit jaar ook een paar topvissen verloren. Wat
hierbij opviel is dat vele vissen versteend kuit hadden. We zoeken
nog uit hoe dat komt.
Al met al is er toch ondanks de Corona nog veel gebeurd.
Ook kwam er een vraag van ‘t Tuindorp of wij ze in contact
konden brengen met een bedrijf welke het waterplanten probleem
daar kon oplossen. In mei ben ik samen met iemand van de
maaiboot op het Tuindorpbad geweest om de situatie te bekijken.
De bal ligt nu bij Stichting Tuindorpbad. Voor nu, op naar 2021.
Zien wat het ons gaat brengen.
Kees Verveer
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Financiën
Elk jaar zijn we afhankelijk van Sportvisserij Nederland welke
verhogingen er worden doorgevoerd. Je hebt nu eenmaal te
maken met prijsstijgingen. Een positief bericht is dat we de
prijs van de vergunningen voor 2021 gelijk kunnen houden aan
2020. Door de Corona hebben we meer leden en dus meer
inkomsten en het feit dat de landelijke- en regionale
afdrachten niet verder worden verhoogd ziet het bestuur geen
noodzaak om de prijs te verhogen.

Financieel gezien zijn we nog steeds kerngezond en
blijven we de ingeslagen weg volgen van investeren in
diverse visuitzettingen om in alle vijvers een goede
visstand te krijgen. Investeren in het bouwen van vis
schuilplaatsen, investeren in vissteigers en damwanden
t.b.v. vlakke visstekken, investeren in schepnetten voor
de jeugd, bebordingen bij diverse vijvers, etc......
Dit allemaal zodat iedereen (veilig) een visje kan vangen
aan de waterkant in onze vijvers.
Hopelijk kunnen we ergens volgend jaar weer een
ledenvergadering organiseren om jullie op de hoogte te
stellen van het wel en wee van onze vereniging. Hou vol
en pas goed op jezelf.
Edwin Welhuis

De invaliden steiger bij de Laurapark vijver
is vervangen i.s.m. de Gemeente Hengelo

Woordzoek puzzel
Op de laatste pagina van deze nieuwsbrief treft u een puzzel aan die uiteraard over vissen gaat. De
oplossingen zijn 2 bekende spreekwoorden. Indien u de juiste oplossing denkt te weten, stuur deze
dan voor 1 januari 2021 o.v.v. uw naam, adres, woonplaats, leeftijd en HSVOG lidmaatschapsnummer
aan: secretaris@hsvoghengelo.nl of per brief aan HSVOG, Postbus 8165, 7550KD Hengelo.
Onder de juiste inzendingen verloten we 2 prijzen welke beschikbaar zijn gesteld door Dierenwinkel
XL Jos ter Brugge en Hengelsportvereniging Ons Genoegen Hengelo.
Er is een prijs voor de jeugd en een prijs voor de volwassenen. Prijswinnaars ontvangen automatisch
bericht voor 1 februari 2021. Succes met de puzzel!
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Woordzoeker puzzel
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Aas
Baars
Blinker
Brasem
Dobber
Flint
Gedragscode
Giebel
Haak
Hengel

Hotspot
Kanjer
Loodvrij
Meerval
Modderkruiper
Molen
Natuur
Opruimen
Plezier
Plugje

Pos
Respect
Riviergrondel
Roofvis
Ruisvoorn
Schubben
Sneep
Snoek
Spiegelkarper
Trollen

Tuigje
Uitzetten
Vereniging
Vergunning
Vetje
Vin
Vislijn
Visonderzoek
Vispas
Voeren

Voorn
Water
Wedstrijd
Wier
Winde
Witvis
Zeelt
Zeevissen
Zonnebaars

Spreekwoord 1:………………………………………………………………………………………………………………………………
Spreekwoord 2:……………………………………………………………………………………………………………………………..
Stuur uw oplossing naar:

secretaris@hsvoghengelo.nl (Prijswinnaars ontvangen automatisch bericht)

