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De contributie dient te worden voldaan 
voor 31 maart zoals vermeld in de “sta-
tuten en huishoudelijk reglement” pagi-
na 17 Artikel 9. Leden die later betalen, 
krijgen hun geld teruggestort, want half 
april gaan de voorbedrukte Vispassen 
retour naar Sportvisserij Nederland en 
zult u zich opnieuw in moeten schrijven 
bij een van de verkooppunten:
- HSC “Arnold Marktweg 23 ,8451 CD 
Oudesluit( Heerenveen-Zuid)

HSV Heerenveen

- Pet’s Place Sieversstraat 12, 8442 CG 
Heerenveen
De kosten voor opnieuw inschrijven of 
overmaken via internet of overschrij-
vingsformulier bedragen  35 euro voor 
seniorleden (VISpas)  en 17 euro voor 
jeugdleden.(jeugdVISpas)

Automatische incasso
Gelukkig hebben een hoop leden gehoor 
gegeven aan het af geven van een 

machtiging. Via machtiging kost een 
senior lidmaatschap (VISpas)  32 euro 
en een jeugdlid betaald 15 euro (jeugd-
VISpas).
Voor dit  contributiejaar is er rond 1 
november afgeschreven worden de 
bankrekeninghouder sinds kort tot 56 
dagen het geld terug kan vorderen en wij 
na 1 december beginnen met uitzoeken 
en bezorgen zodat u voor 1 januari uw 
VISpas heeft.

Ledenadministratie

Na het visserijkundig onderzoek in 
februari een keer uitgesteld te hebben 
vanwege vorst ging het woensdag 25 en 
26 maart toch eindelijk door. Eind 2013 
werd er al door Sportvisserij NL al een 
paar dagen geplotterd met de diep-
temeter en was er al een dieptekaart 
gemaakt  aan de hand van de verza-
melde dieptegegevens. Het plan van 
aanpak bestond uit zegenvissen op de 
plas en elektrisch vissen in de slootjes 
en poeltjes.
Als HSV Heerenveen zijn we met name 
geïnteresseerd  in de in 2007 uitgezette 
graskarpers ( 75 stuks a 1 kg – 40 cm 
lang) en de (grote) snoekstand. Het kar-

perbestand hebben we aardig in kaart 
door vangstgegevens van karpervissers 
en die ontspringen bij zo’n onderzoek 
op diep water vaak de dans. Van de ooit 
uitgezette forel is waarschijnlijk niks 

Visserijkundig onderzoek recreatiegebied 
De Heide

meer over daar die zo’n 7 jaar leven 
volgens onze bronnen.
Dit soort gelegenheden biedt een ook  
fantastische kans om ook schoolklas-
sen te interesseren voor 'de onderwater 
wereld'. Bij de bevissing komt een grote 
variatie aan vissen boven water en deze 
fungeren als levend lesmateriaal voor de 
kinderen. Onder leiding van vismeester 
Rene en Evert hebben groep 6&7 van 
Het kompas uit Heerenveen heel veel 
geleerd over de vis en haar leefwereld. 
De snoek, voorn, baars, zeelt en andere 
vissen konden prachtig worden getoond 
en na afloop van de les weer zorgvuldig 
teruggezet worden. Ondanks de kou en 
nattigheid reageerden de leerlingen zeer 
enthousiast op de visles.
Na de hand van het door Sportvisserij 
NL opgestelde rapport zal er gezien 
worden wat we kunnen verbeteren aan 
de visstand. Wordt vervolgd.
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KARPERpas
Net als de nachtvistoestemming en/of derde hengeltoestem-
ming van Sportvisserij Fryslan/Sportvisserij NL zijn wij overge-
stapt op een geregistreerde hologramzegel. Deze hologramze-
gel/sticker dient uw zelf op de VISpas van HSV Heerenveen te 

Activiteitenkalender HSV Heerenveen 2015
- Zomer - 10 competitiewedstrijden (4 mei reeds begonnen) 
- 6 juni jeugdvisdag met praktijk- en visdeel
- Forelvisdag – datum volgt 
- Vaderdagwedstrijd 19 juni 
- 29 augustus bejaarden visdag bewoners Coornhertstate/Anna Schotanus
- 1 September Grote open wedstrijd Nieuw Heerenveen Kanaal
- 5 september grote open wedstrijd
- Karperweekend voor leden HSV Heerenveen – datum volgt
- 26 september Verrassingskoppelwedstrijd ( alleen voor leden)
- 10 oktober trolvisdag voor kinderen ( slepend vissen vanuit de boot op roofvis met kunstaas)
- 15 november roofvisdag boot

Mocht u deel willen nemen aan een van deze activiteiten of lijkt het u leuk om te assisteren dan kunt u altijd contact  
opnemen met een van de bestuursleden. Voor de allerlaatste informatie verwijzen we u graag naar onze website  
www.hsvheerenveen.nl

HSV Heerenveen

Op 13 maart jl heeft onze onze ledenvergadering plaats gevon-
den in dorpshuis Ald Leger te Waskemeer. Op deze feestelijke 
jaarvergadering waren 16 leden af gekomen.
Tijdens de vergadering is er afscheid genomen van Voorzit-
ter Bennie Daling. Als jeugdige opvolger werd Johan Hoekstra 
gekozen. Bestuurslid Jouert Hoekstra blijft nog een periode in 
het bestuur. De jaarverslagen  van de secretaris en penning-
meester zijn goed gekeurd.
Ook dit jaar doen weer leden van Oosterwolde mee aan de 
wedstrijden omdat zij voor hun eigen zaterdagcompetitie te 
weinig deelnemers hebben. De wedstrijden vind u op onze site.
Tijdens de pauze was er koffie met een lekker stuk gebak.

Na de pauze sprak de voorzitter van Sportvisserij Fryslân, de 
heer Sake v. d Meer nog even een kleine woordje over de fede-
ratie en waar deze zich zoal mee bezig houdt. Hierop werden  
er vanuit de zaal nog een aantal vragen gesteld, o.a. over de 
zeeforel uitzet in het Lauwersmeer.

Nationale Hengeldag
Op de laatste zaterdag van mei, Nationale Hengeldag, gaan 
we weer een viswedstrijd houden voor de jeugd. Kijk hiervoor 
op onze site www.hsv-de-kleine-dobber.nl. Op 13 juni volgt 
weer de Ooststellingwerfcup. Graag opgeven voor 6 juni bij 
info@hsv-de-kleine-dobber.nl of via 06 21 998 620.
Zoals velen van jullie al weten wordt ‘de Landelijke lijst van 
viswateren’ nu ook op je gsm aangeboden. Dit kun je gratis 
downloaden via de app store of visplanner.nl. Heb je geen 
internet op je telefoon maar thuis wel wifi dan kun je ook de lijst 
downloaden. Heb je geen verbinding met internet op je visstek 
dan heb je in ieder geval de lijst van viswateren bij je. Je hoeft 
het boekje dan niet meer bij je te hebben. Wij hopen jullie weer 
te zien op de wedstrijden of ledenvergadering.

Ledenvergadering
HSV De Kleine Dobber Donkerbroek

plaatsen en wel aan de voorzijde links bovenin.
LET OP ! De Karperpas is alleen geldig in combinatie met 
VISpas HSV Heerenveen.
Dus plak uw sticker ook op de juiste VISpas!



12 Fisk & Wetter | 2/2015 2/2015 | Fisk & Wetter 13

HSV De Rietvoorn Kootstertille

Jeugdvisclub “De Rietvoorn”
Wedstrijdkalender Jeugd 2015:
Competitiewedstrijden:
• 27-05-2015
• 03-06-2015
• 17-06-2015
• 24-06-2015 
• 01-07-2015
• 19-08-2015
 * Alle competitiewedstrijden zijn op 
woensdagavond, vanaf 17:30 uur inschrij-
ven en vanaf 18:00 tot 20:00 uur vissen.

Sponsorwedstrijden:
• Zaterdag 30-05-2015 : 
Sake van der Meer en het Tillehûs.
• Zaterdag 13-06-2015 : 
Schoonmaakbedrijf Bouke Kuipers.
• Zaterdag 04-07-2015 : 
Vishandel Mattie.
• Zaterdag 22-08-2015 : 
Koppelviswedstrijd, café cafetaria de Viersprong en Melody + prijsuitreiking van de competitiewedstrijden
*Inschrijven zaterdagmiddag vanaf 13:00 uur en vanaf 13:30 tot 16:00 uur vissen. Opgave voor de koppelviswedstrijd kan tot en 
met zaterdag 22-08-2015 voor 11:00 uur bij Sake van der Meer.
* Tijdens de Feestweek is er op Vrijdagavond ook een Sponsorwedstrijd, data en tijden  daarvan volgen nog.

Inschrijfformulier Jeugdvisclub “De Rietvoorn”

Naam:……………………………………………………………… Geboortedatum :…………………………………………………

Adres :……………………………………………………………… Telefoon nummer :…………………………………………………

Handtekening ouder:…………………………………………………………………

Dit inschrijfformulier kan ingeleverd worden op: 

Caspar de Roblesstrjitte 15

Fisker fan’t jier 2015
Ook dit wedstrijdseizoen wordt de competitie van Fisker fan’t Jier weer gevist.
Ondertussen zijn de eerste wedstrijden van deze prestigieuze wedstrijd reeds achter de rug. 
Er zijn wederom fantastische prijzen te winnen en de prijsuitreiking vindt plaats op de slotavond.
Voor de komende wedstrijden en meer informatie verwijzen wij u naar de website: www.derietvoornkootstertille.nl 

Nu zal je wel denken. Wie voert er nu 
enquêtes in anno 2015? Dat kun je 
tegenwoordig toch beter door de leden 
op internet laten doen? Ervaring leert 
dat het invullen van een papieren enquê-
te nog steeds de hoogste respons geeft. 
En dat hebben we geweten! Ruim 30 
procent vulde de enquête in en dat bete-
kent voor onze vereniging 1.135 leden! 
Van de jeugdleden reageerde ook zo’n 
30 procent. Een hele goede respons. De 
resultaten van de enquête zijn gepresen-
teerd tijdens de ALV van 21 april. Deze 
keer hadden we geen gastspreker, maar 
mocht ik zelf de presentatie geven.

Enkele resultaten
Om de hele presentatie nu in dit artikel 
te stoppen, leek me wat ver gaan. 
Daar kom ik in een apart artikel voor 
de volgende Fisk&Wetter op terug. Ik 
beperk me even tot de hoofdpunten. 
Het viel mij op bij het bekijken van de 
resultaten dat 30% lid is voor alleen de 
VISpas. Gelukkig geven veel leden ook 
andere redenen voor hun lidmaatschap 
op. Zo is 30% ook mede lid voor het 
visstandbeheer en zo’n 10% geeft aan 
dat het krijgen van de Fisk&Wetter en 
het horen bij een vereniging ook belang-

HSV Voorwaarts

Van de bestuurstafel
Mijn vingers zijn nog een beetje blauw. Niet van de kou, want het voorjaar 
was warm en zacht. Nee, de vingers zijn nog een beetje blauw van het 
invoeren en verwerken van de enquêtes. 

rijk zijn. Onze leden vissen het meest op 
witvis, snoek en snoekbaars. Ongeveer 
13% van onze leden bezoekt wel eens 
een ALV. Belangrijkste redenen voor een 
bezoek aan de ALV worden het treffen 
van andere leden en het laatste nieuws 
rondom de vereniging genoemd. Slechts 
5% doet wel eens mee aan een vis-
wedstrijd. Als we naar de resultaten en 
wensen van onze jeugdleden ten aanzien 
van wedstrijden kijken, ligt hier een 
ontwikkelpunt. Qua activiteiten die leden 
voor de vereniging willen doen, scoren 
het uitzetten van vis en activiteiten met 
de jeugd hoog.

De resultaten en de uitwerking in ons 
verenigingsbeleid zijn gepresenteerd 
tijdens de ALV. Aan de hand van de 
presentatie hebben we met de aanwe-
zigen gediscussieerd. We danken alle 
leden die de moeite hebben genomen 
om de enquête in te vullen en terug te 
sturen. Met de resultaten kunnen we als 
bestuur prima aan de slag!

Vissteigers
Tenslotte wil ik nog kort de stand van 
zaken rondom de nieuw te realiseren 
vissteigers noemen. Er wordt door 
hengelsporters veel gebruik gemaakt 
van de waterpartijen in Smallingerland. 
Om het aantal visstekken goed op peil 
te houden, zijn er wensen vanuit de hen-
gelsportvereniging om een aantal vis-
steigers aan te leggen. In 2015 worden 
de voorbereidingen getroffen voor de 
aanleg van vijf vissteigers in Drachten. 
Het is de bedoeling om deze langs de 
Drait en aan de oostkant van de Wiken 
aan te leggen. Dit alles wordt gedaan 
in het kader van het gemeentelijk 
waterplan en in samenwerking met de 
gemeente Smallingerland. De uitvoering 
van de vissteigers en de uitzet van de 
vissen staat gepland voor 2015 en 2016. 

Date Jan de Vries


