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GRO EN LO

De vissen moeten nog actief worden, maar een visliefhebber gooit alvast als een van de eersten dit voorjaar zijn hengel uit in de Grolse gracht

Vissen in de vestingstad
Groenlo was kandidaat om Hengelsporthoofdstad 2011 te worden. Maar het
vestingstadje verloor nipt. Jammer, maar in Groenlo vissen ze er niet minder om
Rick Taekema Foto’s Flip Franssen

‘W

inst was hartstikke leuk geweest,
maar we zijn al enorm trots op
het feit dat we zo ver zijn gekomen als kleine stad.’ Erik Mentink (48), bestuurslid, en Herman Oosterholt (65), voorzitter van de Groenlose Hengelsportvereniging (GHV) hebben een teleurstelling te
verwerken. Groenlo was – uit niet minder
dan 145 genomineerden – een van de drie
overgebleven kandidaten voor de titel Hengelsporthoofdstad van Nederland, samen
met Nijkerk en Hoogezand-Sappemeer. Uiteindelijk streek Hoogezand met de eer. De
prijs wordt dit jaar voor het eerst uitgereikt
op initiatief van de Visma, de grootste hengelsportbeurs van Europa.
Het gezelschap wandelt langs het mooiste
stukje viswater van Groenlo: de Grolse
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gracht. De treurwilgen beginnen al wat groener te worden. ‘Als het blad aan de boom zit,
is het werkelijk prachtig om hier te zitten,’
zegt Mentink. Herman Oosterholt gooit het
liefst zijn hengel uit bij wat in de volksmond
de Jodenallee wordt genoemd. ‘Je zit hier
mooi op een hoek, waardoor je een
groter bereik hebt.’ Het duo laat zien
waarom Groenlo zo hoog scoorde in
de strijd om de titel van mooiste
visstad van Nederland.
Het beeld dat vissen saai is
of voornamelijk een platGroenlo
telandssport, klopt niet
volgens de kenners. Vissen
wordt steeds populairder. Uit cijfers van
Sportvisserij Nederland blijkt dat ruim twee
miljoen Nederlanders geregeld een hengeltje
uitgooien. Zelfs in de grote steden wordt
volop gevist, street fishing heet het daar. De

afgelopen jaren groeide het aantal leden van
hengelsportverenigingen fors: van 353.394
leden in 2006 naar 454.459 in 2009. De
Groenlose Hengelsportvereniging merkt niet
veel van die groei – haar ledental van 450
bleef in de loop der jaren stabiel.
Groenlo is een typisch rustig
vestingstadje met een klein
centrum, smalle straatjes en
wat horecagelegenheden: in de
zomer een ideale stop tijdens
een fietstocht in de streek. De
hoekvormige gracht en bijbehorende wallen omringen het oude centrum. De voorjaarszon weerkaatst op
het water. Met een beetje fantasie krijgen de nu nog bladerloze bomen hun groene
kleur.
Herman Oosterholt, geboren en getogen in
Groenlo, vist al zo lang hij zich kan herinne-
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Ook in de viswinkel in Groenlo is de strijd om de titel Hengelsporthoofdstad onderwerp van gesprek. De publiciteit zou goed zijn voor de vissport

ren. Hij is als zovelen ooit ingewijd door zijn
vader, die overigens ook voorzitter van GHV
was. Oosterholt was verbaasd toen de nominaties bekend werden. ‘Ik zag steden als Rotterdam, Den Bosch en Den Helder onder de
genomineerden en dacht “dat gaan we niet
redden”. Als het om het ledenaantal gaat,
hebben we niets te zoeken tussen die andere
steden.’ Maar het ledenaantal is niet het belangrijkste criterium. Het gaat vooral om het
stemmenaantal en dat was volgens Oosterholt een eenvoudige kwestie. ‘Groenlo is, laten we zeggen, nogal ons-kent-ons, dus hoefden we bij wijze van spreken maar één berichtje in de krant te plaatsen en heel Groenlo
bracht zijn stem uit.’
Daarnaast spelen de activiteiten en de inzet
van de vereniging een rol om voor de titel
Hengelsporthoofdstad in aanmerking te komen. Ook wat dit betreft zit het volgens Oosterholt met Groenlo wel snor. De club organiseert naast de vaste zomer- en wintercompetities veel losse wedstrijden. Bovendien
heeft GHV een eigen visstandbeheerplan. De
club graaft in samenspraak met een baggeraar kuilen in de gracht als paaiplek. De vissen kunnen hier ook goed overwinteren. Verder houdt de vereniging de beplanting en de
waterkwaliteit in de gaten. Vrijwilligers
wandelen om de twee weken langs het water

om het drijfvuil eruit te verwijderen. ‘De
jeugd hangt in de schoolpauzes langs de
gracht en gooit er allerlei rotzooi in. Wij houden de boel een beetje schoon,’ vertelt Oosterholt.
De club wil in de toekomst ‘flink aan de basis werken’. Dat houdt in dat er een jeugdcoach wordt benoemd. De visvereniging
krijgt nogal wat concurrentie van andere
sportclubs en ‘van al die computers’. ‘Vaders
nemen hun kinderen niet meer mee uit vissen. Vandaar dat wij een jeugdcoach willen,

‘Wat ledenaantal betreft
hadden we niets te zoeken
tussen die andere steden’
die visles geeft en tegelijk op de kinderen
kan letten.’
Voor vissers die slecht ter been of invalide
zijn, is er een speciale stijger met een vlakke
stenen vloer. ‘Aan de andere kant van de stad
willen we er nog een laten aanleggen, waardoor er voor hen meer variatie is.’
Even verderop zit Henk Migchielsen (62) te
vissen. Hij werpt met een katapult nog wat
aas rond zijn dobber. ‘Ze willen vandaag nog

niet echt bijten. Het is volgens mij nog iets te
koud.’ Daar heeft hij gelijk in, denkt Erik
Mentink. ‘We hebben nog een aantal van
zulke mooie dagen nodig, voordat de vissen
actief worden. Ze hebben nog niet door dat
het mooi weer is. In de zomer zie je van alles
gebeuren aan het wateroppervlak.’
De nominatie voor Hengelsporthoofdstad
maakte veel inwoners van Groenlo trots. ‘Ik
werd er geregeld op aangesproken. Dan
fietste er weer iemand langs die riep: “Ik heb
gestemd, hoor!”’ vertelt Mentink. Ook in de
plaatselijke visspeciaalzaak is de strijd om de
titel Hengelsporthoofdstad gespreksonderwerp. Eigenaar en sportvisser René Bomers
(48): ‘Die publiciteit is goed voor de vissport
en het toerisme. Ook is het fijn voor mijn
zaak. Mensen komen uit de hele regio en iedereen weet dat we bij de laatste drie zaten.’
In de aanloop naar de prijsuitreiking bleken
de zenuwen flink op te spelen. Oosterholt en
Mentink bekennen de websites van de concurrenten in de gaten te hebben gehouden.
‘Even vergelijken en kijken of we kans
maakten,’ vertelt Mentink met een glimlach.
Dat uiteindelijk Hoogezand-Sappemeer de
concurrentie versloeg, kan gebeuren, zegt
Erik Mentink nuchter. Volgend jaar doet het
vestingstadje waarschijnlijk niet mee. ‘Maar
zeg nooit nooit.’
쐍
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