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Sportvisserij Fryslân

Fiskerpraet
In deze column geven wij de gelegenheid aan vooraanstaande personen uit de Friese hengelsport om 
actuele zaken aan te kaarten. Deze keer maken twee nieuwe bestuursleden van Sportvisserij Fryslân  van de 
gelegenheid gebruik om zich voor te stellen. Daartoe beantwoorden zij een 15-tal vragen. 

15 vragen aan Bart
1 Naam
Mijn naam is Bart van 
Someren. 
2 Woonplaats
Samen met mijn gezin 
woon ik in Drachten.
3 Leeftijd
35 jaar.
4 Beroep
Hoofdagent bij de politie 
in Drachten en omstre-
ken.
5 Lid van HSV?
De Rietvoorn, 
Kootstertille
6 Portefeuillehouder?
Als portefeuille heb ik 
jeugd onder mij samen 
met Henk Postema. 
Samen gaan wij er voor 
zorgen dat deze porte-
feuille weer de aandacht 
krijgt die het verdient.  
7 Wat houdt deze portefeuille in?
Het opmaken en naleven van beleid op het gebied van 
jeugd. Het ondersteunen van verenigingen bij jeugd werk. 
Kortom alles wat met jeugd te maken heeft.
8 Wat wil ik bereiken binnen mijn portefeuille?
Kort gezegd wil ik eruit halen wat erin zit. IK ben een per-
soon die dingen aanpakt en dan helemaal goed wil doen. 
Kan me echt in dingen vastbijten zeg maar.  
9 Favoriet sportvis?
Een echte favoriete vis heb ik niet. Als de beleving van het 
vissen compleet is vind ik het mooi. Ik kan genieten van 
het vangen van voorntjes tot aan het vangen van een dikke 
karper. 
 Favoriete vismethode?
Ik ben wel een echte vaste stok visser. Ben ermee opge-
groeid. Net als vele anderen is het de eerste manier van 
vissen waar ik kennis mee maakte. 
 Favoriete visstek?
Net als bij de favoriete vis heb ik niet een vaste plek. Als 
het weer wat mee zit en de vissen willen bijten heb ik het 
naar mijn zin. 
 Grootste/zwaarste vis die ik heb gevangen?
De grootste vis die ik gevangen heb is toch een mooie 
graskarper. Ik was misschien 8 jaar oud en ving hem met 
de vaste stok van ongeveer 7 meter. Had er enkele keren 
reeds een brood vlok voor de neus gegooid. Het was mooi 
weer en de karpers lagen heerlijk in de zon. Net op het 
moment dat mijn vader zijn hengel in wilde gooide stond ik 

15 vragen aan Obe
1 Naam
Obe Veldman
2 Woonplaats
Aan het van Harinxmakanaal te Midlum.
3 Leeftijd
55 jaar.
4 Beroep
Gevangenisdirecteur in  Lelystad.
5 Lid van HSV?
Het Baarsje Harlingen en de SNB (Snoekstudiegroep 
Nederland België).
6 Portefeuillehouder?
Visstandbeheer Commissie.
7 Wat houdt deze portefeuille in?
Een VBC heeft meestal meerdere doelen. Kernwoorden 
zijn: overleggen, afstemmen, informeren, coördineren en 
adviseren over beheer van visserij en visstand. De VBC 
speelt een belangrijke rol bij het voorbereiden, toetsen 
en uitvoeren van een visplan. De beroeps- en sportvis-
sers (de visrechthebbenden) binnen de VBC stellen het 
visplan vast. Daarin staat beschreven hoe de visserij en 
het beheer daarvan worden uitgevoerd. Voorbeelden van 
concrete activiteiten die in het visplan kunnen staan: 

onderzoek (inventarisaties, moni-
toring), afstemming van regelge-
ving, vangstregistraties, controle 
op grond van de Visserijwet, het 
inbrengen van kennis van buiten de 
visserijsector.
De wensen van de visrechthebben-
den worden naast de doelen van de 
waterbeheerder (Wetterskip Frys-
lân) gelegd. Het Wetterskip toetst 
of het voorgenomen beheer past bij 
de doelen vanuit het waterbeheer. 
Na goedkeuring van het visplan 
door het Wetterskip, kan er con-
form het visplan gevist worden.
8 Wat wil ik bereiken binnen mijn 
portefeuille?
Dat er in goed overleg afspraken 
worden gemaakt tussen sport- en 

beroepsvissers over het visplan. 
Hierbij vraagt de bijvangstregeling van snoekbaars door 
beroepsvissers speciale aandacht. Denk hierbij aan aantal-
len en een goede controle hierop. 
9 Favoriet sportvis?
Snoek.
 Favoriete vismethode?
Trollen. 
 Favoriete visstek?
De Friese stads- en polderwateren en sloten.
 Grootste/zwaarste vis die ik heb gevangen?
Snoek van 113 cm, toevallig heb ik tweemaal een van deze 
afmeting gevangen. Bij de laatste heb ik extra gemeten 
om te bepalen of hij (waarschijnlijk zij) niet net wat langer 
was. Dit bleek niet het geval....
M Leukste moment tijdens het sportvissen?
Op visvakantie in Ierland was ik met mijn vismaat aan het 
vissen vanuit een bootje op snoek in een klein meertje. 
We hadden aanvankelijk weinig vertrouwen in het watertje 
maar... we vonden een plek waar de snoeken "opgesta-
peld"  leken. Met klein kunstaas een lepeltje en de Rapala 
"team esko" vingen wij in korte tijd tientallen snoeken. 
N Wat ik nog hoop mee te maken op het gebied van de 
sportvisserij?
Een visvakantie op snoek naar Canada.
O Strijdkreet/lijfspreuk?
"Vissen gaat voor vangen"

met mijn hengel helemaal krom. Na een uur vechten had-
den we de karper op het droge met een mooie foto als 
resultaat. 
M Leukste moment tijdens het sportvissen?
Heb meerdere leuke momenten tijdens het vissen meege-
maakt. Ik denk dan aan een vissessie in mijn jeugd. Mijn 
oudere broer ving een paling en zag hem aan voor een 
slang en gaf de hengel uit angst aan onze vader. Een ander 
moment in mijn jeugd was aan de Knardijk bij Zeewolde. Ik 
had er overdag een wedstrijd gehad en niet veel gevangen. 
Tegen de avond ben ik er samen met mijn vader nog een 
keer naar toe gegaan omdat het zulk prachtige weer was. 
We vingen enorm veel. We moesten hulp erbij halen om 
onze leefnetten uit het water te kunnen krijgen. 
N Wat ik nog hoop mee te maken op het gebied van de 
sportvisserij?
Heb nog veel wat ik wil bereiken en meemaken op het 
gebied van sportvisserij. Ik zou best wel eens Nederlands 
kampioen willen worden om maar wat te noemen. Maar 
een keer met de vaste stok op karper vissen in een kar-
pervijver behoort ook tot die lijst. Vele mooie vissessies 
samen met mijn vader meemaken. En zo kan ik nog wel 
even doorgaan net als menig andere sportvisser die dit 
leest.
O Strijdkreet/lijfspreuk?
Een echte strijdkreet of lijfspreuk heb ik niet, of het moet 
zijn: “Ik hou van eerlijk en echt”.
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HSV Buitenpost e.o.
Wedstrijdprogramma juni/juli 2015

Stand kanjerbarometer
Er zijn al weer een aantal mooie roofvissen aangemeld.  

Stand per 1-4-2015
Snoek:  1. M. Hilboezen 106 cm
 2. S.P Dijkstra 100 cm
Snoekbaars: 1. F. Tjeerdsma 86 cm

Bij het ter perse gaan van deze 
Fisk&Wetter zijn de 3 witviswedstrijden 
al weer achter de rug. Op woensdag-
avond 3 juni zal er een wedstrijd gericht 
op snoekbaars worden gehouden in het 
van Starkenborghkanaal. Op woens-

dagavond 17 juni is er vervolgens een 
roofvisavond met het focus op snoek. 
De exacte locatie voor deze wedstrijd 
zal nog worden bepaald. Voor meer 
details verwijzen we naar onze website 
www.hsvbuitenpost.nl. Tenslotte zal 

er op woensdag 1 juli een forelvisavond 
worden gehouden. Opgave is mogelijk 
tot 17 juni maar er geldt “vol=vol”. Er zal 
een eigen bijdrage worden gevraagd van 
€10,- per persoon en de consumpties 
zijn gedeeltelijk voor eigen rekening.

Kort verslag algemene ledenvergadering
De algemene ledenvergadering werd 
op dinsdag 10 maart gehouden in “De 
Oriënt” te Buitenpost. De opkomst van 
19 leden viel dit jaar een beetje tegen. 
De voorzitter handelde met zijn kenmer-
kende doortastende stijl de standaard 
agendapunten punten snel af. Op deze 
vergadering werd afscheid genomen van 
de bestuursleden Hielke Broersma en 
Dirk Henstra. De heren Bert Kracht en 

Edwin Hoving zijn bereid gevonden om 
deze heren op te volgen waarmee het 
bestuur zijn taken weer op volle sterkte 
kan voortzetten. De jaarcijfers lieten zien 
dat HSV Buitenpost e.o. nog steeds een 
gezonde vereniging is en ook de finan-
ciele agendapunten konden daardoor 
zeer vlot worden afgehandel. 
Vervolgens was er na de pauze ruim-
schoots tijd voor de presentatie van 

Hans de Boer met de titel “snoekvis-
sen”. Hij hield een zeer boeiend verhaal 
over de ontwikkelingen in de snoekvis-
serij. Het verhaal bevatte leuke herinne-
ringen aan hoe het in het verleden was 
inclusief mooie statistische gegevens 
over de vangsten maar ook de nieuwe 
methodes kwamen uitgebreid aan bod. 
Kortom een leerzaam verhaal, zelfs voor 
doorgewinterde snoekvissers.



8 Fisk & Wetter | 2/2015 2/2015 | Fisk & Wetter 92/2015 | Fisk & Wetter 98 Fisk & Wetter | 2/2015

VangstGalerij
Foto’s voor de VangstGalerij kunnen als bijlage bij een e-mailbericht worden opgestuurd naar: pyt@fisk-wetter.nl 
Foto’s bij voorkeur aanleveren in de hoogst mogelijke kwaliteit. 

AnneMenno, Anjum, snoekbaarsHenri vd Wal, snoek 112 cm 

Jan Meinsma, Dokkum, snoekbaars

Martinus Kool, Dokkum, snoekbaars 92 cm

RJ Terpstra , Heerenveen, spiegelkarper

Simon Spriensma, Dokkum, snoek 109cm

Jasmijn v Hulsen, Idaarderadeel, snoek 97 cm

Tamme Smit zet 2 snoeken terug
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HSV De Deinende Dobber
Jeugdcursus 2015

In verband met nieuwbouw van het verpleeghuis Nij Bethanië 
te Tzummarum is hengelsportvereniging de Deinende Dobber 
gevraagd om de vis eruit te halen en elders weer uit te zet-
ten. Het ging om twee vijvers. De eerste vijver was ondiep en 
behoorlijk dichtgegroeid. Hier zat geen vis in. De tweede vijver 
was een ander verhaal. Donderdagmiddag belde de aannemer 
op dat ze na het leegpompen van de vijver vis zagen sparte-
len. Vrijdagmorgen arriveerde het reddingsteam, bestaande 
uit Keimpe Faber en Anne Dirk van Assen. Geholpen door 
een paar mensen van het aannemersbedrijf zijn zij de hele 
morgen bezig geweest met het scheppen van de vis en het 
overbrengen naar de Tzummarumervaart en de Minnegaaster 
Haven. De opbrengst: ruim 600 karpers (!), circa 100 witvis-
sen, 3 palingen en een baars. De vissen gaan een nieuw leven 
tegemoet in een nieuwe omgeving. 

Dit jaar werd de basiscursus “vissen 
met de vaste stok” van hengelsportver-
eniging de Deinende Dobber voor de 2e 
keer georganiseerd en was wederom een 
groot succes. Van de leeftijdsgroep 9 t/m 
13 jaar heeft een aantal de cursus twee 
jaar geleden ook gevolgd. Desondanks 
was de animo zo groot dat de inschrij-
ving bij 25 aanmeldingen moest worden 
gesloten. Na 4 middagen theorie, waarin 
werd geleerd een haakje aan te zetten, 
vis te onthaken, een tuigje te maken, het 
uitloden, peilen, een voertje maken etc. 
kreeg iedereen een jeugdvergunning en 
een onthaker met een keycord. 

Viswedstrijd
Op woensdagmiddag 8 april werd de 
cursus afgesloten met een viswedstrijd 
op camping “de Blikvaart” even buiten 
Sint Annaparochie. Het weer was ideaal, 
weinig wind en een goede tempera-
tuur. Voor de 24 deelnemers waren 
de hengels met een tuigje gereed op 
de stek gelegd en ook het voer en de 
maden lagen klaar (beschikbaar gesteld 
door Hengelsport Friesland) zodat na 
de loting gelijk kon worden begonnen 
met het peilen. Hierbij kon een beroep 
worden gedaan op de begeleiders. 
Nadat iedereen zijn materiaal in orde 
had gemaakt werd op de toeter gebla-

zen en begon de 
wedstrijd. Binnen 
een minuut werd 
er al geroepen ”ik 
heb een vis” en 
waren de bege-
leiders onmiddel-
lijk druk met de 
registratie. Elke 
deelnemer wist 
wel een of meer-
dere visjes te verschalken. Na 1½ uur 
werd de wedstrijd afgeblazen en werden 
de deelnemers in de gelegenheid gesteld 
om te zien hoe een wedstrijdvisser zich 
aan de waterkant installeert. Zo konden 
zij zien hoeveel materiaal in de loop 
der jaren wordt aangeschaft en wat er 
wordt “meegesleept” naar de water-
kant. Vervolgens werd er verzameld in 
de kantine waar iedereen werd voorzien 
van een drankje en de kinderen ook van 
een zakje chips. Hierna werden eerst de 
vrijwilligers, die de jeugdcommissie deze 
middagen hebben ondersteund, bedankt 
waarna de deelnemers een diploma 
kregen uitgereikt. Vervolgens kregen de 
prijswinnaars een mooie waardebon en 
de andere deelnemers een tuigje. 
De deelnemers aan de cursus worden 
ook in de gelegenheid gesteld om deel 
te nemen aan de jeugdcompetitie die 

Visreddingsoperatie Nij Bethanië Tzummarum

De reddingsoperatie bij Nij Bethanië.

ook dit jaar wordt georganiseerd. Er 
zal worden gevist in twee groepen, een 
groep voor gevorderden en een groep 
voor beginners. Hierbij zijn diverse 
ervaren vissers aanwezig om hen te 
begeleiden Als laatste werd aandacht 
gevraagd voor de vis-, doe- en spelmid-
dag die op 22 april wordt gehouden. 
Hiermee kwam een einde aan deze zeer 
geslaagde cursus. Volgend jaar wordt 
een vervolgcursus georganiseerd en 
over twee jaar starten we zeker weer 
met deze basiscursus.

De uitslag van de wedstrijd 
was als volgt:
1. Jelle van der Ploeg 11 vissen
2. Wilco Miedema 8 vissen
3. Sander Drijfhout 6 vissen
4. Mischa Ynema 6 vissen
5. Ineke Reitsma  6 vissen

De viswedstrijd op Camping De Blikvaart.
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HSV De Voorn, De Deinende Dobber, Ons Genoegen
Wintercompetitie

WSVC Workum

15 november Harlinger vaart bij Hemert
Het was grijs weer en het regende vrijwel continu. De vang-
sten waren slecht. Jaap van der Laag ving een snoekje van 
49 cm aan de vaste stok. Winnaar werd Tony Landskroon met 
2.697 gram.

13 december de stadsgrachten van Bolsward, aan 
de Gleibakkerij
In het begin van de wedstrijd regende het af en toe, later werd 
het droog en kwam de zon er bij. Ondanks dat er een flinke 
stroom stond, werd er door alle vissers goed gevangen. De 
vangsten bestonden hoofdzakelijk uit grote kolblei, maar ook 
werden blankvoorns, brasems en pos gevangen. Rene de Jong 
wist zelfs een snoekbaars uit het water te hengelen. Winnaar 
werd Frans Temme met 6.699 gram.

17 januari Stienservaart
Aan het begin van de wedstrijd was het wat fris, maar al 
gauw kwam de zon erbij en was de kou snel vergeten. Er werd 
door alle deelnemers goed vis gevangen, voornamelijk kolblei 
en grote blankvoorn. De kampioen werd Harrie Olde Olthof 
met 6.118 gram.

14 februari de Diepe Dolte Workum 
Met een zonnetje en weinig wind was het heerlijk vertoeven 
aan de waterkant. Er werd zeer goed gevangen. Door 14 vis-
sers werd in totaal ruim 127 kilo vis gevangen, gemiddeld ruim 
9 kilo per visser en dat is extreem voor een winterwedstrijd. 
Frans Temme werd winnaar met maar liefst 16.231 gram.

Jaap vd Laag met zijn snoekje 
die hij ving tijdens de 

1e winterwedstrijd.

Het afgelopen winterseizoen zijn er vijf witviswedstrijden gevist voor leden van HSV de Voorn, HSV de Deinende 
Dobber en HSV Ons Genoegen. Omdat er niet of nauwelijks sprake is geweest van winterweer zijn er geen 
wedstrijden afgelast. Hierbij een korte terugblik.

14 maart de Leppedyk bij Akkrum (Kromme Knillis)
Het was bewolkt, koud en er stond een schrale oostenwind, 
waardoor alle vissers beschutting zochten achter hun paraplu. 
Blijkbaar waren de vissen ook niet zo blij met dit weer, want 
er werd niet veel gevangen. Op de eerste stekken werd nog 
redelijk gevangen, verderop was het schrapen voor een visje. 
Enkele vissers hebben zelfs geen beet gezien. Freerk van Dui-
nen won de wedstrijd op de eindstek met 4.206 gram.

De einduitslag was als volgt:
1. Freerk van Duinen 29.949 gram 5 punten
2. Frans Temme 34.331 gram 6 punten
3. Tony Landskroon 26.214 gram 8 punten
4. Harrie Olde Olthof 23.167gram 10 punten
5. Anne Dirk van Assen 17.025 gram 12 punten

Afscheid Piet Roedema

Op 10 maart jl. was het weer tijd voor de jaarlijkse ledenver-
gadering van de Workumer sportvisclub. Dit jaar voor het 
eerst niet in Jopie’s Huskeamer maar in de Gouden Leeuw te 
Workum. Nadat alle aanwezige leden een warm welkom werd 
geheten door de voorzitter kon de vergadering beginnen.
Hierna volgden de notulen van het afgelopen jaar en het 
behandelen van het  financieel verslag door de penningmees-
ter. Hierop volgde de goedkeuring van de kascommissie.
Ook ‘Fisk&Wetter’ werd besproken. Het verenigingsblad dat 
als bijlage in het Visblad wordt meegezonden is, in kombinatie 
met de site www.hsv-workum.nl, het communicatiemiddel 
van onze visclub. Vervolgens was het tijd voor de prijsuit-
reiking van onze jaarlijkse Kanjer competitie (zie foto). Een 
leuke detail is dat we dit jaar een nieuwe serie wisselbekers 
in gebruik hebben genomen. Deze bekers van formaat zijn ter 
beschikking gesteld door Bloms slagerij.

De prijswinnaars van dit jaar zijn: 
1e prijs snoekbaars R. Wiegmink
1e prijs snoek S. vd Veen 
1e prijs baars W. vd Zee

Nadat alle agenda punten waren behandeld werd het tijd voor 
de afsluiting onder het genot van een hapje en een drankje.
Als slotakkoord stond er nog een zeer boeiende lezing over 
het karpervissen op de agenda. Deze lezing werd verzorgd 
door dé Karpervisser  van Workum; Kees Verbeek.
Het was aan Kees de taak om de vele aanwezige roofvissers 

HSV Ons Genoegen Makkum e.o.

Winnaars  kanjercompetitie.

Jaarvergadering

Agenda
27 juni: Welkom in Workum weekend. Op deze zaterdag 
houden wij voor de jeugd weer een trol ochtend. 
Aanvang om 9 uur bij de Ketting Brêge in Workum. De 
jeugd gaat onder begeleiding vanuit een visboot trollen. 
Leeftijd vanaf 10 jaar.  Dit alles duurt tot 12 uur. Wij 
hopen op veel deelname.

Laatste zaterdag november: Koppel roofvisdag

te overtuigen hoe mooi de karpervisserij kan zijn. Hij slaagde 
hier prima in met uitstekend beeld materiaal en goede uitleg 
over de basis van de karpervisserij. Hiermee heeft hij  een 
aantal leden erg nieuwschierig gemaakt. Al met al was het een 
gezellige en zeer boeiende jaarvegadering.

Tijdens de ALV van HSV Makkum op 
19 maart jl. hebben het bestuur en de 
aanwezige leden op feestelijke en gepaste 
wijze afscheid genomen van Piet Roede-
ma als bestuurslid van de vereniging. Piet 
is 16 jaar bestuurslid geweest in de peri-
ode 1999 tot 2015, waarvan maar liefst 
13 jaar als voorzitter en de laatste 3 jaren 
als bestuurslid m.b.t. de jeugd en activi-
teiten. Voorzitter Harrie Olde Olthof sprak 
tijdens de ALV lovende woorden over zijn 
voorganger en noemde Piet een icoon 
voor de vereniging. Ook Sake van de Meer 
(voorzitter Sportvisserij Fryslân) sprak 

Piet toe en liet aan de zaal weten wat 
Piet naast zijn inzet voor HSV Makkum 
ook nog betekend heeft voor Sportvis-
serij Fryslân. Piet krijgt als dank voor zijn 
inzet de hoogste onderscheiding van de 
vereniging: Het erelidmaatschap van HSV 
Ons Genoegen Makkum e.o. met de bijbe-
horende oorkonde en een lekkere Fryske 
Krûdebitter! En omdat het grote vereni-
gingshart van Piet Roedema ondanks zijn 
afscheid gewoon blijft doorkloppen, blijft 
Piet betrokken als vrijwilliger m.b.t. de 
jeugdactiviteiten én als contactpersoon 
voor ‘Fisk&Wetter’ namens de vereniging.

Erelid Piet Roedema.
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Toen mijn vismaat Bart en ik onze 
nieuwe rubberboot in het Ottema 
Wiersma reservaat wilden gaan uit 
proberen, leek mij dit en goed moment 
om deze vorm van snoekvissen eens uit 
te proberen. Er zijn op die dag meerdere 
plugvissers vanuit een boot aan het 
slepen op snoek en snoekbaars en nie-
mand heeft nog wat weten te vangen. Ik 
heb de streamer achter de boot op nog 
geen acht meter afstand in het spoor 
van de elektromotor die in de laagste 
stand staat. De drijvende vliegenlijn 
zorgt er voor dat de streamer nog geen 
dertig cm onder de waterspiegel vist. 
Hierdoor vis je veel ondieper dan het 
vissen met pluggen. Eerlijk gezegd heb 
ik er niet erg veel vertrouwen in deze 
middag, maar al snel voel ik een tik op 
de hengel. Ik veronderstel dat het hier 
om een waterplant of een tak gaat maar 
niets is minder waar want direct daarna 
wordt met grof geweld mijn vliegenhen-
gel bijna uit mijn handen gerukt. Onder 
toezicht van enkele passerende plugvis-
sers wordt de snoek langzaam gedrild. 

De reden waarom ik wel vis vang en de 
plugvissers niet kan met dressuur te 
maken hebben.

Grote kolken
Een volgende keer varen Hans Wiersma 
en ik vanuit Dronrijp richting Franeker 
door het Van Harinxma Kanaal. Op 
een ondiepe plaats waar stenen liggen, 
bevindt zich volgens Hans een snoek-
baars die minstens 80 cm moet zijn. 
Regelmatig heeft Hans hier grote kolken 
in de waterspiegel gezien en juist nu, 
omdat er flinke stroming in het kanaal is 
(sluizen Harlingen open), hebben we een 
zeer goede kans om de vis te vangen. 
Nog de plug of de streamer weet de vis 
te verlijden wat mij enigszins verbaast, 
want nu kan ik de streamer vanuit de 
boot op alle manieren presenteren. Er 
is bijna geen enkel kunstaas wat zich 
zo veelzijdig laat aanbieden als een 
streamer. Hier zou iedere roofvis toch 
gek van moeten worden zou je denken. 
Midden op het kanaal horen en zien we 
grote kolken in de waterspiegel. Ik ben er 

bijna zeker van dat het hier om roofblei 
gaat. We laten deze rovers voor wat het 
is en varen verderop de Franeker vaart 
in. Hier treffen we twee bekenden in 
een boot, vader en dochter hebben een 
goed humeur, want de dochter heeft tot 
nu toe een aantal snoekbaarzen aan de 
plug weten te vangen. Waaronder een 
vis die wel een meter groot was .
Even verderop zien we visjes bij de 
rietkraag wegspatten en we stoppen 
de motor om die plek even goed uit te 
kammen. Als je vermoedt dat het om 

roofblei gaat is het niet onverstandig om 
het kunstaas zo snel mogelijk binnen te 
vissen. Dat is meestal de enige manier 
om ze te verleiden. Helaas weten we 
niets te vangen en trollen rustig verder. 

Hotspot
Dan zien we niet veel later zeemeeuwen 
boven het water hangen alsof ze ieder 
moment een prooi uit het water gaan 
pakken. Zodra we over deze plek heen 
varen krijgt Hans een tik op zijn plug, 
maar vangt de vis niet. Vlak daarop 
passeert mijn streamer die zelfde stek. 
Ogenblikkelijk wordt de streamer door 
een grote snoek gegrepen en na een 
korte strijd land ik de  fraaie snoek. We 
schatten de vis zo’n 80 cm is en ontha-
ken haar zo voorzichtig mogelijk in het 
water. Nog enkele malen varen we over 

de hotspot maar zonder succes. 
Met de vliegenhengel vis ik indien 
mogelijk altijd recht naar de vlieg toe. 
Vliegenhengels zijn meestal zachter dan 
bijvoorbeeld plughengels en zijn daarom 
dus minder goed in staat onder een 
hoek de haak te zetten. Het drillen van 
een mooie vis aan de vliegenhengel is 
iets speciaals, dat moet je zelf ondervin-
den en  valt niet uit te leggen. 

# = aftma
Tijdens een andere visdag zijn Gerben en 
ik in de Finkumervaart aan het trollen, 
we komen bij een in water omgevallen 
boom. Met de plug is het niet verstandig 
om hier te vissen. Maar met mijn strea-
mer, waar minder haken in zitten is dat 
iets eenvoudiger. Langzaam laat ik de 
streamer tussen de takken door vissen, 

dan komt er beweging in de boom en 
er volgt een explosie in het onderwater 
struikgewas.
Voor het snoeken gebruik ik een #(aft-
ma) 7 hengel en een # 7 vliegenlijn. Deze 
gewichtsklasse is te vergelijken met een 
30 gram plughengel. Voor de leader die 
je op de vliegenlijn knoopt gebruik je een 
stuk nylonlijn van 2 meter en 40/100 dik.
Een streamer is niet meer dan een grote 
haak waarop simpelweg kippenveren 
zijn gebonden en een prooivis moet 
verbeelden. Het materiaal om streamers 
te binden is er in alle soorten en maten 
en prijsklassen te vinden. De snoek/
snoekbaars maakt het totaal niets uit of 
de streamer van kippenveren al dan niet 
gouden veren is gemaakt. Op het inter-
net (Google) kan je alles hierover vinden.

de Pompemich
Als je meer wilt weten kun je ook geheel 
vrijblijvend clubavonden van een vliegvis-
vereniging bezoeken. 
Op de clubavonden van de Friese Vlieg-
visvereniging, de Pompemich’, leer je niet 
alleen vliegenbinden maar ook onder 
toezicht van een gediplomeerd werpin-
structeur werpen met de vlieghengel en/
of tweehandige zalmhengel.
Kijk voor meer informatie op de website 
www.depompemich.nl
Iedere laatste dinsdag van de maand is 
er een clubavond in 
Dorpshuis ’t Heechein, Buorren 34 
8542 AB  Terkaple , 0566689897 
Je bent van harte welkom.

Simon vd Veen

Slepen met de streamer

Heb je altijd al eens met de vliegenhengel willen vissen, dan is het trollen 
(slepen) met een streamer vanuit een boot misschien wel een mooie eerste 
stap. Zo leer je op een leuke en eenvoudige manier met het onbekende nieuwe 
materiaal om gaan.

Sportvisserij Fryslân




