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Twee scholen in Jubbega, de O.B.S. de Feart en C.B.S. 
Fan’e Wiken, zijn met maar liefst 115 kinderen naar de 
waterkant gegaan om te vissen. 

De leerlingen hebben vooraf visles gehad van vismeester René 
Seefat. Rene is een van de speciaal door Sportvisserij Neder-
land opgeleide Vismeesters. In de les met veel fraai lesmate-
riaal hebben de kinderen van alles geleerd over vissen. Hele 
interessante feiten werden geleerd. Iedereen weet nu waarom 
een walvis geen vis is. We weten nu dat de vis die iedereen 
een stekelbaarsje noemt is helemaal geen stekelbaars is maar 
gewoon baars. En zo waren er nog veel meer feiten. 

Samen vissen
Theorie over onze vissen is heel erg interessant. Echter voor 
veel kinderen is het vissen in de praktijk toch een stuk span-
nender. Organisator Koen Nuchelmans (stagiair op O.B.S. de 
Feart) heeft hiervoor stappen gezet om het grootse plan te 
realiseren en na diverse contacten met ‘Sportvisserij Fryslân’ 
te Grou was het plan rond. In samenwerking met de lokale 
Hengelsportvereniging ‘de Roodvin’ zou er een vismiddag 
moeten plaatsvinden met alle 115 kinderen tegelijk! 
Met maar liefst 10 vrijwilligers was de inzet van de HSV van 
onschatbare waarde. Deze viscoaches zorgden ervoor dat alle 

Vislessen in Jubbega

115 hengels op de goede plekken lagen voordat de kinderen 
kwamen en zorgden tevens voor een prima begeleiding tijdens 
het vissen. De hengelsportvereniging zorgde ook voor een 
enorme hoeveelheid maden en lokvoer. Als kers op de taart 
kregen alle kinderen een visvergunning voor heel 2015. 
Eén ding is duidelijk; de wil om meer jeugd te betrekken bij de 
hengelsportvereniging De Roodvin is ongekend. De vrijwilli-
gers zijn daarbij dan ook van onschatbare waarde. 

Op de foto’s ziet u de enthousiaste sportvissers. Voor meer 
foto’s kunt u kijken op de FB-pagina van Sportvisserij Fryslân.

Sinds kort is er ook weer volop hengelsportmateriaal 
te verkrijgen in Jubbega. Voor maden, voer en ander 
aas en allerhande hengelsportartikelen (van hengel tot 
schepnet, van kunstaas tot voerkorf) kunt u terecht 
bij de Fixet, Jelle van Damweg 49, 8411 XB Jubbega, 
0516 461 623

HSV De Roodvin, Jubbega

Advertentie
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Advertentie
Eind maart werd er met wethouder Diks 
in de snijdende kou, “Groen” gevist in 
de Tearnzer Wielen. We brachten de 
wethouder in een Mitsubishi Outlander, 
elektrisch rijdend met de boot erach-
ter naar de trailerhelling. Er werd zelfs 
geen druppel benzine gebruikt tijdens 
het traileren en de elektromotor op de 
Marcraft bracht ons naar de stek. De 
wethouder ondervond gelijk de moeilijk-
heid van de snoekbaarsvisserij: harde 
wind, koude, naderende paaitijd en niet 
geheel onbelangrijk: de slechte snoek-
baarsstand. André Zwiers en de auteur 
hadden wel een paar aanbeten met de 
“bioshads” aan loodvervangers, maar 
wisten geen snoekbaars te haken. De 

HSV Leeuwarden

dag was zeker wel vruchtbaar vanwege 
de goede gesprekken die soms ook 
scherp werden ingezet. Wethouder Diks 
vindt het Groen Vissen een goed initia-
tief, “Vooral het informatieve aspect is 
belangrijk, het overdragen van de kennis 
op leden en kinderen met het oog op 
de toekomst.” Ook was Diks onder de 
indruk hoe serieuze sportvissers met 
hun passie omgaan en wat de sportvis-
serij anno 2015 inhoudt/kan inhouden. 
Dit event werd mogelijk gemaakt door 
de Leeuwarder ondernemers: Auto De 
Boer, Marcraft Visboten en Hengelsport 
de Fuik.

Groen Vissen met…
	 	 	 	 	 	 	 Wethouder	Isabelle	Diks

In de nazomer van 2014 heeft Sportvisserij Nederland in 
opdracht van HSV Leeuwarden een visserijkundig onderzoek 
gedaan in het Tolhuispark in Dokkum. Dit parkwater bestaat 
uit twee grotere plassen. Zandafgravingen die in directe verbin-
ding staan met wateren in woonwijk De Kooilanden. Met name 
de plas aan de oostzijde varieert enorm in diepte van 0,5m tot 
ruim 3,5m. Het water is vrij helder en vooral de laatste jaren is 
er veel plantengroei. De plassen zijn zeer geliefd bij karpervis-
sers, maar ook de witvisstand en snoekstand zijn er bijzonder 
goed weet ik uit eigen ervaring. Ook zijn er snoekbaarzen 
en kapitale baarzen gevangen. Kortom een mooi water voor 
sportvissers.Er is na afloop een ‘Kort advies Inrichting en 

Visserijkundig onderzoek Tolhuispark Dokkum
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HSV Leeuwarden
Visstandbeheer ‘op gesteld. In dit rapport staan diverse zaken 
beschreven waaronder Morfologie, Bereikbaarheid, Bevisbaar-
heid en adviezen over de inrichting van het gebied en Visstand-
beheer. 

Waterbeheerplan
Het rapport kwam als geroepen, want Gemeente Dongera-
deel is bezig met het opstellen van een Waterbeheerplan. 
Vooral over het advies omtrent uitzet van graskarper was de 
gemeente zeer positief aangezien de grote plassen, maar ook 
de aangrenzende woonwijk kampt met extreme plantengroei. 
Hierdoor moet er 1 à 2 keer per jaar een maaiboot doorheen. 
Dit heeft de laatste keer voor nogal wat vissterfte gezorgd en 

Tijdens een viskamp van Willem Zandstra, waar onder andere 
Herman Schuurman begeleider was, sloeg bij de 13-jarige 
Mathijs Jansma definitief de sportvis virus toe. Een jaar later 
mocht hij stage lopen bij De Fuik, toen nog aan de Voorstreek 
en al spoedig ging het over naar een bijbaan en later een vaste 
baan. Inmiddels is Mathijs al vier jaar eigenaar van De Fuik 
en liet hij mij op 11 april jongstleden een kijkje nemen tijdens 
zijn karpersessie, echter werd hij wel uitgedaagd om vandaag 

wat “groene”elementen in zijn visserij te verwerken. Zijn bij-
drage was het gebruik van steen als gewicht en Freezer Baits 
boilies die geen conserveringsmiddelen bevatten. Voordat 
ik op de stek aankwam werd ik getrakteerd op een prachtig 
stukje Leeuwarden en viswater van onze vereniging, waar 
ik het bestaan niet van wist. Bij aankomst had Mathijs, die 
de avond ervoor was begonnen al een schubkarper van 12,7 
kg gevangen en een aanbeet niet verzilverd. “Mathijs, ik ben 
een karper groentje, maar nu wil ik alles hierover weten” Na 
deze opmerking kwam ik nagenoeg niet meer aan het woord, 
want zijn passie en kennis maakten een enorme positieve 
indruk op mij. Op zijn 9e ving Mathijs zijn eerste karper en na 
het lezen van het boek van Rini Groothuis werd samen met 
Herman Schuurman de moderne technieken toegepast. In 
1996 had onze HSV een Schub en Spiegel uitzet waar Mathijs 
ook meehielp met het uitzetten. “Spiegelkarpers planten zich 
nauwelijks in Nederland, zeker niet in Friesland, voort vanwege 
een te koud klimaat. Schubkarpers wel, maar die worden 
dan weer niet erg groot”. Daarom is Mathijs erg blij dat HSV 
Leeuwarden meewerkt aan het uitzetprojekt van KSN. Tijdens 
het verhaal wordt er een hengel verlegd en ik kijk met verba-
zing hoe het allemaal in zijn werk gaat. De voerboot wordt 
met boilies, soms met tijgernoten gevuld en samen met de 
steen en aas naar de stek 100 meter verderop gevaren. Op 
de sonar kon ik de bodemstructuur mooi in de gaten houden. 
Niet alleen de vis maar ook meerkoeten waren geïnteresseerd 
in de milieuvriendelijkere aasaanbieding. We begonnen met 
een lekker zonnetje maar helaas trok de wind erg aan met een 
flinke temperatuursdaling. We vingen nog een flinke brasem, 
maar ja daar kwamen we niet voor. Helaas mocht ik geen 
karperdril meemaken, dus zal ik weer een keer meegaan als 
het wat warmer is.

Siu de Moor

Groen Vissen met…
	 	 	 	 	 	 	 Mathijs	Jansma

de gemeente was daardoor op zoek naar een alternatief.
Momenteel is HSV Leeuwarden in samenwerking met afdeling 
Dokkum bezig plannen te maken voor een betere bevisbaar-
heid in dit gebied. In de nabijgelegen woonwijken wonen name-
lijk veel jonge gezinnen, een mooie kans dus om de kinderen 
hier meer aan het vissen te krijgen. Het plan is om op diverse 
plekken visplaatsen te creëren. Juist op die plekken waar de 
sportvisser in zowel diep als ondiep water en zowel direct 
tegen de kant als in open water kan vissen. Het plan is om de 
visplaatsen een stuk het water in te laten lopen ten opzichte 
van de oever om voorbij de brede rietkragen te kunnen komen. 

Arne-Menno Eelkema, afdeling Dokkum

HSV De Snoek

Het seizoen 2015 is alweer in volle gang en diverse activiteiten 
van onze vereniging zijn reeds weer opgestart. Wij als bestuur 
hebben een drukke periode achter de rug met diverse zaken, 
waaronder de uitgifte van vergunningen, communicatie inzake 
visrecht in de diverse nieuwe verenigingswateren, visrechten 

Van de voorzitter
Lindewijk in samenspraak met gemeente, projectleiding en It 
FryskeGea en daarnaast de voorbereiding op de jaarvergade-
ring van 24 april 2015.

Logo 
H.S.V. de Snoek heeft sinds de oprichting in 1947 een eigen 
verenigingslogo en het bestuur achtte de tijd rijp om dit in 
een moderner jasje te steken. Onderstaand treft u ons nieuwe 
verenigingslogo aan wat formeel op de jaarvergadering zal 
worden gepresenteerd.

Kledinglijn
Zoals een aantal van jullie reeds heeft gezien, zijn er nieuwe 
petten met het nieuwe verenigingslogo in omloop. Het 
bestuur onderzoekt de mogelijkheden om ook de huidige 
kledinglijn te vervangen en zal inventariseren of er ook belang-
stelling is voor afname onder de leden van H.S.V. de Snoek.
Ook hebben wij een viertal beachflags besteld met het nieuwe 
logo en deze zullen wij gebruiken voor representatie en bij de 
wedstrijden georganiseerd door H.S.V. de Snoek.

24 oktober 2015; Open Wedstrijd H.S.V. De Snoek/Hengelsportzaak De VisVrind 
Steigers Helomavaart - Vaste stok / Vrije hengel in aparte vakken. Max. 150 deelnemers (vol = vol)
6 plaatsen voor minder valide vissers (bij inschrijving vermelden)
Inleg € 10,-. Kaarten afhalen vanaf 6.30 uur bij sportpark Het Scheeneveld, Grindweg 81c, 8485 JE te Munnekeburen
Vissen van 9.00 tot 13.00 uur
OPGAVE: Online inschrijving middels welkomstpagina website:www.desnoekwolvega.nl
Betaling: U ontvangt een mail met informatie over de betaalgegevens.

Speciaal voor onze jeugdselectie en deel-
nemers aan de jeugdcompetitie heeft de 
jeugdcommissie tweemaal een work-
shop gehouden bij Hengelsportzaak de 
VisVrind in Wolvega op zaterdagochtend 
28 maart en op zaterdagochtend 4 april.
Tijdens deze workshop kregen de deel-
nemers tekst en uitleg over het plaatsen 
van elastiek in de top van hun hengel en 
wat de voordelen hier van zijn. Iedereen 
nam volgens afspraak zijn/haar topsets 
mee en twee van zijn/haar beste tuigjes. 
Sommige topsets waren al voorzien van 
elastiek, maar er werd hen verteld dat 
het wel noodzakelijk was om te contro-

leren of het elastiek nog intact was om 
mee te vissen: een aantal moest dan 
ook vernieuwd worden. Om succesvol 
aan wedstrijden mee te doen moet dit 
goed in orde zijn.
Ter controle hebben we nog even de 
dobbers, loodverdeling en het haakje 
bekeken. De meeste waren in orde. Het 
doel van deze worshops is om de selec-
tieleden en deelnemers aan de jeugd-
competitie ervan te overtuigen dat als ze 
gaan vissen zij zeker van hun zaak zijn.
In de nabije toekomst zullen er meer 
worshops gehouden worden zoals bij-
voorbeeld het onderhoud van de hengel 

Workshop elastiek- en dobbermontage 
voor de jeugd

en bijvoorbeeld het bereiden van een 
optimaal visvoertje en andere zaken die 
van belang zijn voor het wedstrijdvissen.
Dus houd de website in de gaten want 
daar wordt aangekondigd wanneer de 
volgende workshop zal plaatsvinden.
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Onze vereniging bestaat dit jaar 
75 jaar. De exacte datum is niet 
helemaal bekend maar moet rond mei 
1940 zijn geweest. Er is in vroegere 
tijden helaas een flinke opruiming 
geweest in de notulen zodat van de 
beginjaren weinig terug is te vinden. 
Op 8 mei jl hebben we het jubileum 
gevierd tijdens een receptie. Hierover 
leest u in de volgende Fisk&Wetter.

Ondertussen staat er weer een nieuw 
visseizoen voor de deur en de eerste 
jeugd staat alweer in de startblokken 
voor de wedstrijd. Verder wordt na 
de zomer een start gemaakt met 
de herinrichting van de rotonde bij 
Joure. In de binnencirkel zit een vijver 
en deze gaat verdwijnen. Echter de 
eventueel aanwezige vissen zullen eerst 
weggevangen moeten worden en elders 
worden uitgezet. Er is reeds contact 
geweest met Rijkswaterstaat.  
Wanneer de aanbesteding rond is 

HSV Joure
HSV Joure bestaat 75 jaar  

Jeugdzaken
Jeugdcompetitie
Zaterdag 11 april verzamelden zich 11 van de 15 deelnemers bij 
hengelsportzaak de VisVrind in Wolvega om na de loting te 
vertrekken naar het parcours van Helomavaart waar de eerste 
wedstrijd werd gehouden. Het weer was gunstig, droog en 
weinig wind in de rug, ideaal visweer. Het duurde wel even 
voordat de vis los kwam maar uiteindelijk had iedereen vis in 
het leefnet liggen.De winnaar van deze dag was Christiaan 
Dijkstra met 2690 gram vis. In totaal werd er bijna 16 kilo vis 
gevangen in minder dan 3 uur, superrrrrrrr!

De resultaten waren als volgt:

1 Christiaan Dijkstra 2690 gram 1 punt
2 Pascal Ruardy 2480 gram 2 punten
3 Ruben Elzinga 2180 gram 3 punten
4 Susanne Dijkstra 1800 gram 4 punten
5 Tjibbe de Vries 1730 gram 5 punten
6 Ruben van der Veen 1380 gram 6 punten
7 Sietse de Vries 1160 gram 7 punten
8 Joran Slager  1030 gram 8 punten
9 Jesper Klijnstra 880 gram 9 punten
10 Robin Siegersma 820 gram 10 punten
11 Martijn Meijerink  770 gram 11 punten
12 Martijn Mulder niet aanwezig      
13 Robin de Boer niet aanwezig 

Grootste Voorn  : Joran Slager 23 cm
Grootste Brasem : Pascal Ruardy 53 cm

De vissers van H.S.V. de Snoek heb-
ben de wintercompetitie na de laatste 
wedstrijd die zoals gebruikelijk werd 
gehouden op de steigers langs Van 
Helomavaart weer afgesloten in het 
Polderhûs te Munnekeburen. Na een 
wedstrijd met een stevige wind ging 
de snert met roggebrood en spek, die 
namens de wedstrijdcommissie werd 
aangeboden er dan ook wel in. Tijdens 
de afsluiting werd gelijk de prijsuitrei-
king van de wintercompetitie verzorgd 
door G. Swartsenburg, voorzitter van de 
wedstrijdcommissie. Bij aanvang van de 
laatste wedstrijd waren er nog drie vis-
sers in de strijd voor de titel, maar Koert 
Schokker was gezien zijn vorige resulta-
ten de grootste kanshebber. Tim Vrind 
die maar liefst drie van de tien wedstrij-

den wist te winnen en twee wedstrijden 
als derde eindigde, liet tijdens de overige 
wedstrijden teveel punten liggen. 
Dat de familie Schokker (vader Willem 
en zoon Koert) veel aan de waterkant is 
te vinden blijkt ook weer uit de uit-
slag van de wintercompetitie. Eerste 
werd Koert Schokker met 18,9 punten, 
tweede was Willem Schokker en op een 
derde plaats is geëindigd Tim Vrind. Ook 
was er een prijs voor de beste vrouwe-
lijke visser en die ging naar Mariëtta 
Ruardy.
De volledige uitslag van de wintercom-
petitie was: 1e K. Schokker 18,9 punten, 
2e W. Schokker 31 punten, 3e T. Vrind 
31,7 punten, 4e R. Popma 37 punten 
(gewonnen op gewicht), 5e Pascal 
Ruardy 37 punten, 6e D. de Boer 38, 9 

punten, 7e R. Hielkema 41,9 punten, 8e 
W. Vrind 47 punten, 
9e Tj. de Graaf 48 punten, 
10e M. Ruardy 48,9 punten, 
11e S. Woudstra 50,9 punten,
 12e A. Buitenhuis 61,9 punten, 
13e G. Swartsenburg 62 punten, 
14e Foppe van Dijk 75 punten, 
15e G. Bakker 89,5 punten en 
16e J. Booij 91 punten.

HSV De Snoek

Vrijwilligers voor de jeugdactiviteiten
Een aantal weken geleden hebben wij - de jeugdcomissie - een 
mail gestuurd naar alle wedstrijdvissers van de vereniging 
en daarin de vraag gesteld om zich op te geven als vrijwil-
liger voor de jeugdactiviteiten. Er werd uitgelegd voor welke 
activiteit en wanneer deze activiteit zal plaatsvinden. Tot nu 
toe heeft helaas niemand gereageerd om als vrijwilliger mee 
te helpen. Wij weten dat er een aantal wedstrijdvissers is dat 
mee wil helpen maar toch niet reageert.
Misschien gaan zij ervan uit dat dit wel bij ons bekend is. Wij 
als jeugdcommissie kunnen er niet van uit gaan dat deze per-
sonen bereid zijn om mee te helpen ongeacht de data.
Vandaar dat wij een mail hebben gestuurd zodat wij weten 
wie bij welke activiteit mee helpt. Graag zouden wij van jullie 
kant willen vernemen bij welke activiteit je aanwezig kunt zijn, 
zodat wij met een gerust hart onze doelstellingen kunnen 
verwezelijken. Vele handen maken licht werk, dit is nog steeds 
waar. Schroom niet en geef je snel op. Het zou zonde zijn dat 
al het jeugdwerk niet meer kan plaats vinden.

Jeugdcommissie
Vanwege privé omstandigheden hebben twee commissieleden 
moeten besluiten om te stoppen als lid van de jeugdcommis-
sie, wat inhoudt dat de overige twee alle zeilen moeten bij 
zetten. Daarom vragen wij per direct of er twee personen zijn 
die zich spontaan aanmelden om hun plaats in te nemen als 
jeugdcommissielid. In totaal hebben wij 7 prachtige activitei-
ten in het jaar voor de jeugd tussen 9 en 18 jaar.
Het programma is reeds vast gesteld. Voor opgave en inlich-
tingen kan contact opgenomen worden met John Bakker 
onder nummer 0625237649 of mail naar jnbakker@live.nl

Wintercompetitie 2014/2015

en de werkzaamheden een aanvang 
nemen wordt er contact met de HSV 
opgenomen om samen met de aannemer 
dit project te realiseren. 
In het verleden zijn hier ook een aantal 
graskarpers uitgezet.
Mochten ze de winters overleefd hebben 
dan bestaat de kans dat er wel eens 
een twintig ponder of meer tussen kan 
zitten. Enkele karpervissers hebben al 
aangegeven om mee te helpen. 
Tot slot ben ik begin dit jaar in Warga 
bij het spiegelkarperprojekt aanwezig 
geweest. Dit is echt een hele happening. 
De karpers komen uit Frankrijk in grote 
containers op een vrachtauto. Ter plekke 
worden de vissen overgezet in andere 
containers. Vervolgens worden de vissen 
gemeten en op de foto gezet en op 
verschillende locaties in de hele provincie 
uitgezet. Het grootste aantal is in de 
Friese boezem uitgezet.

Thijs Idsinga


