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HSV O.K.O.: ZOUTWATERKAMPIOEN 
UIT HET OOSTEN VAN HET LAND

De laatste jaren wordt de selectie kustvissen regio Noord gedomi-
neerd door leden van de hengelsportvereniging O.K.O. uit Ooster-
wolde. Dat is opmerkelijk voor een vereniging die haar hoofdkwartier zo 
ver van de kust heeft. Hierbij het succesverhaal van een aan zee vissende Veluwse 
hengelsportvereniging.

Nieuws uit de regio Oost-Nederland

eder jaar doen leden 
van de hengelsport-
vereniging O.K.O. 

mee aan de selectiewedstrijden 
en vaak ook de Nederlandse 
kampioenschappen zoet- en 
zout. Vooral op het zoute water 
grossieren de leden van O.K.O. 
de laatste jaren in ereplaat-
sen. Onder aanvoering van de 
bekende kustvisser André Piters 
ging O.K.O. in 2002 van start 
met het zeevissen. Een jaar later 
was het eerste zoutwaterkorps 
een feit. Daarmee werd O.K.O. 
de enige vereniging binnen 
Sportvisserij Oost-Nederland die 
deelneemt aan zoutwaterwed-
strijden. Bovendien was er direct 
vanaf het begin succes. Niet 
alleen individueel, maar ook met 
het toenmalige eerste korps dat 
in 2003 en 2007 selectiekampi-
oen werd.

HSV O.K.O.
HSV O.K.O. (Oosterwolde/
Kamperveen/Oldebroek) is 
opgericht op 1 maart 1971 en telt 
ruim 200 leden waaronder 50 
jeugdleden. Wekelijks worden 
er viswedstrijden georganiseerd 
voor zowel jeugd als senioren en 
één keer per jaar voor de scholen 
en jeugdinstanties. Ook wordt er 
eens in de twee jaar een viscursus 
georganiseerd voor de jeugd. Het 
viswater in de polders bij Ooster-
wolde bestaat voornamelijk uit 
onbevaarbare kanalen met een 
rijk bestand aan wit- en roofvis.

AANHOUDEND SUCCES
In 2008 vond er een opmer-
kelijke ‘transfer’ plaats. Vanuit 
West-Brabant en Zeeland kwam 

een aantal gerenommeerde 
zoutwaterwedstrijdvissers over 
om voor O.K.O te vissen. Het 
eerste jaar was dit wel even 
wennen voor de zuiderlingen, 
daar op het Noord-Hollandse 
selectiestrand van regio noord. 
De mannen vielen dan ook niet 
in de prijzen. In 2009 en 2010 
was het team wel goed ‘ingevist’. 
Het eerste korps, bestaande uit  
Wibo Boone, André Piters, Louis 
van Bommel, Sjaak Verburg en 
John Soederhuijsen, werd beide 
jaren selectiekampioen regio 
noord. Het kampioenschap van 
2011 werd een prooi voor het 
tweede korps van de O.K.O.. 
Frank Evink, Jaap Schreurs, 
Jack van Nijnatten, Tino Stuijts 
en Rindert Jansma hielden de 
eer van de vereniging hoog en 
brachten de kampioensborden 
mee naar de Veluwe. Er was nog 

meer succes in 2011, want ook 
het eerste korps stond op het 
podium: de vissers wisten beslag 
te leggen op de derde plaats. Alle 
door O.K.O ingeschreven deel-
nemers plaatsten zich dat jaar 
bovendien voor het Nederlands 
kampioenschap.

GOEDE VOORBEREIDING
Natuurlijk komt dit succes niet 
zomaar aanwaaien. Voorafgaand 
aan iedere wedstrijd steken de 
vissers veel tijd in een goede 
voorbereiding: onderlijnen 
maken, voorvissen en het aas 
perfect verzorgen. O.K.O. wordt 
daarbij geweldig ondersteund 
door Shimano Benelux Fishing 
Tackle en De Golfbreker uit 
Vlissingen. De eerste levert 
materiaal, de tweede is de vaste 
aasleverancier. Om ook in de 
komende jaren aan de top van 
de zoutwaterwedstrijdvisserij te 
blijven, heeft het eerste korps 
zich versterkt met Danny Goos-
sens, Nederlands Kampioen 
kustvissen 2011. Hij komt vanaf 
dit jaar uit voor O.K.O. op natio-
nale en internationale wedstrij-
den. Mocht je de korpsen aan 
het werk willen zien, kom dan 
kijken bij de selectiewedstrijd 
kustvissen regio noord op het 
strand in Groote Keeten, Noord-
Holland. Verder kun je ook 
informatie vinden op:
www.hsv-oko.nl.
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De twee O.K.O.-Shimano teams in 2011.

André Piters is een van de 
zoute wedstrijdvissers van 
O.K.O.


