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	 oost-nederland•	op een troon gezet

NICK WISSINK: BESTUURDER EN FERVENT SPORTVISSER

p welke leeftijd ben je 
gaan vissen?
“Toen ik een jaar 

of zes was. Met een soort van 
swingtip hengel trok ik er op 
uit. Op een beek aan de rand 
van een Hengelose wijk, waar 
ik toen nog woonde, ving ik 
mijn eerste visjes. Ik weet 
nog dat ik mestpiertjes op een 
haakje prutste en alleen maar 
baarsjes ving.”

Wat is je mooiste herinnering als 
wedstrijdvisser?
“Dat zijn er meerdere. Met 
stip op de eerste plaats staat 
een overwinning met het 
OHV team. Wij behaalden 
op het Steenwijkerdiep bij 
Scheerwolde met slechts 17 
punten de eerste plaats van de 
prijzenwedstrijd die jaarlijks 
wordt georganiseerd voor le-
den van Sportvisserij Oost-Ne-
derland. Verder heb ik al drie 
keer de titel ‘nachtviskoning’ 
van Oldenzaal in de wacht we-
ten te slepen en heb terloops 
twee keer het vangstrecord we-
ten te verbeteren. Ik wist maar 
liefst 26 kilo te vangen en 
tijdens een daarop volgende 
gelegenheid kon ik 33 kilo ter 
weging aanbieden. Op het NK 
Vrije Hengel behaalde ik een 
bescheiden vijftiende plaats, 
na in mijn sector als derde te 
zijn geëindigd. Het meedoen 
aan een NK is voor mij denk ik 
het hoogst haalbare. Ook wil 
ik graag even vermelden dat 
Jurgen en Rob, de eigenaren 
van Voorhuis Hengelsport in 
Albergen en tevens van ‘de 
gezelligste stek van Twente’, 
mij ondersteunen.”

Wat doe je zoal voor jouw 
 vereniging?
“Als lid van de wedstrijd- en 
jeugdcommissie zorg ik ervoor 
dat onze leden aan hun trek-
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ken komen. Ik draag mijn 
wedstrijdervaring aan hen over 
en steek een helpende hand 
uit tijdens de wedstrijden voor 
zowel jongeren als senioren.”

Heb je nog een andere hobby?
“In de wintermaanden vis ik 
weinig en richt ik mij geheel 
op het carnaval.”

Wat zou er volgens jou nog 
kunnen worden verbeterd in de 
hengelsport?
“Waarom niet al op de wed-
strijdaankondiging het Tom 
Tom adres van het wed-
strijdparkoers verstrekken? 
Als je al geïnformeerd bent, 
hoef je niet meer als een gek 
achter de andere deelnemers 
aan te jagen. Ik heb het ooit 
eens meegemaakt dat ik in 
de dichte mist de weg kwijt 
raakte. Drie kwartier later 
dan de overige deelnemers en 
geheel gestrest kwam ik aan 
bij het wedstrijdparcours. Er 
restte mij nog slechts twintig 
minuten om mijn visplaats in 
te richten. Tot overmaat van 
ramp ging ik ook nog eens 
op het derde deel van een van 
mijn topsets staan.”

Wat zou je doen als jij het voor 
het zeggen zou krijgen?
“Ik zou een uiterste poging 
doen om de beroepsvissers te 
overtuigen af te zien van het 
wegvangen van vissoorten die 
voor ons sportvissers van groot 
belang zijn.”

Waar zou je nog wel eens een 
hengeltje willen uitgooien?
“In Twente hebben we niet 
meer zoveel goed viswater als 
voorheen. Maar gelukkig lijkt 
de visstand zich te herstellen. 
Of lukraak vis uitzetten op de 
Twentse wateren de oplos-
sing is, weet ik niet. Dat laat 

ik graag aan anderen over die 
daar kijk op hebben. Voorlopig 
kom ik elders aan mijn trek-
ken. Daarom doe ik mee aan 
de Nationale topcompetitie en 
veel wedstrijden ver buiten 
Twente.”
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Overdrijf je wel eens over je 
vangsten?
“Eigenlijk nooit. Het woord 
visserslatijn komt niet eens in 
mijn woordenboek voor.” 

Nick	Wissink	is	bestuurder	van	hengelsportvereniging	
OHV	en	zelf	ook	fervent	sportvisser.


