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Sportvisserij Fryslân

Deze vragen zijn alleen te beantwoor-
den met een kleine les in Nederlandse 
Wetgeving en dan de Visserijwet in het 
bijzonder. In de Nederlandse Visserijwet 
is vastgelegd, dat je alleen mag vissen 
als je een zogenaamde ‘schriftelijke 
toestemming’ hebt, van de visrecht-
hebbende. De visrechthebbende van 
het water is in eerste instantie altijd de 
eigenaar. De eigenaar kan er voor kiezen 
de visrechten te verhuren aan bijvoor-
beeld Sportvisserij Fryslân waardoor 
deze visrechthebbende wordt en dus 
schriftelijke toestemmingen kan uitge-
ven. De wateren die gehuurd worden 
door de sportvisserij zijn genoemd in de 
Landelijke lijst van viswateren en kunnen 
bevist worden met de VISpas als schrif-
telijke toestemming. Hoe meer water 
gehuurd wordt door de sportvisserij en 
wordt ingebracht in de landelijke lijst van 
viswater, hoe meer water te bevissen is 
met de VISpas. Het grote voordeel hier-
van is dat het voor zowel handhaver als 
voor de sportvisser duidelijk is waar wel 

Visrechten Fryslân
In Nederland vissen we pas als we de VISpas hebben. Het lijkt zo gewoon, als je een VISpas hebt dat je dan ‘overal’ 
mag vissen, maar is dit zo gewoon? Wat moet er achter de schermen geregeld worden om te mogen vissen?

en niet gevist mag worden en aan welke 
voorwaarden voldaan moet worden.

Friese Boezem
Op 22 juni 2015 zijn er nieuwe huurover-
eenkomsten voor de visrechten afge-
sloten met de sport- en beroepsvisserij 
voor de wateren die in eigendom zijn 
bij de Provinsje Fryslân. In totaal gaat 
het om 9.992 hectare aan viswater! Dit 
is een behoorlijk deel van onze Friese 
viswateren, waaronder: Sneekermeer, 
Fluessen, Tjeukemeer, Bergumermeer en 
nog veel meer boezemwateren. De nieu-
we huurovereenkomst is opgesteld in 
overleg met Sportvisserij Fryslân, zodat 
er geen onnodige zaken in zijn komen te 
staan. In het najaar van 2014 is er een 
werkgroep opgericht voor het opstellen 
van dit nieuwe huurcontract voor de pro-
vinciale wateren. Uniek voor Nederland is 
dat in deze zelfde werkgroep ook Wetter-
skip Fryslân en de beroepsvissers deel-
namen. In de werkgroep zijn zowel de 
contracten voor de Sportvisserij (schub-

vis) als voor de beroepsvisserij (aal en 
krab/kreeft) besproken en opgesteld. Het 
grote voordeel hiervan is geweest dat de 
contracten goed op elkaar zijn afgestemd 
en de mogelijkheid wordt geboden in de 
Visstandbeheercommissie (VBC) nadere 
afspraken te maken over de visserij. 

Na het succesvol afronden en tekenen 
van de nieuwe contracten is er weer een 
aanzienlijk deel van de viswateren voor 
zes jaren veilig gesteld, voor de sportvis-
sers. Hopelijk zullen het Wetterskip en 
de Friese gemeenten snel volgen met 
nieuwe contracten.

Cadeau
Mijn naam is Meren Dresselhuys. Ik ben nog 
niet heel lang een visfanaat. Mijn vriend, 
Nathan van der Bij, daarentegen wel. Op de 
foto sta ik met mijn allereerste snoek (90 cm). 
Gevangen in het Friese dorp Mantgum. 
Over een paar weken ga ik voor mijn oplei-
ding 6 maanden naar Australië. Ik weet dat 
Nathan hier erg tegenop ziet. Nou lijkt het mij 
dus een geweldig leuke verrassing wanneer hij 
de desbetreffende foto in ‘Fisk&Wetter’ vindt 
terwijl ik weg ben. Mijn vraag is dan ook of 
jullie mijn foto zouden willen plaatsen als een 
soort van cadeau. Ik durf met aan zekerheid 
grenzende waarschijnlijkheid te zeggen dat hij 
het enorm zal waarderen! 

Mei freonlike groetnis,
Meren Dresselhuys

Let op
Indien u in 2016 geen VISpas 
wenst, dient u voor 1 oktober uw 
lidmaatschap bij uw hengelsport-
vereniging op te zeggen.

De Giesbeker Henk Hoegen, wist vrijwel 
direct een snoek van rond 65 cm op 
groot kunstaas te vangen, echter had 
de vis geen zin om officieel gemeten te 
worden en sprong vlak voor de meet-
boot weer het water in. Daarna viel het 
angstvallig stil, waardoor de uiteinde-
lijke winnaar besloot om op baarsjes 
te gaan vissen, wat aardig lukte. Yosri 
Abed uit Spijkenisse wist 2 snoeken aan 
een klein dood voorntje, aangeboden 
onder een dobber, te vangen waar-
mee hij tijdelijk de koploper was. Ulbe 

Belly Boat Wedstrijd Friesland 2015

Postma uit Koudum zette nog een eind-
sprint in en wist uiteindelijk de wed-
strijd te winnen met 254 cm aan baars, 
waarmee hij de prachtige BBWF 2015 
trofee, een met de hand uit hout gesne-
den bellyboat, met vele andere prijzen 
in ontvangst mocht nemen. Sommige 
Dokkumers zetten hun pluggen in en 
met succes, maar niet alle snoeken 
bleven aan de dreg hangen en losten 
vroegtijdig, maar Otto Vos wist er wel 
een van 60 cm op de meetlat te leggen. 
Marcel van Oudheusden, in een hard-
plastic bellyboat, knoopte zijn geheime 
plug er ook maar aan als ultieme poging 
van de nul af te komen; een snoekje van 
48,1 cm was gewillig, daarmee pakte de 
Vlaardinger in de slotfase een gedeelde 
4e plaats samen met de RdK-Baits 
prostaffer Rico Stougie uit Alphen aan 
den Rijn. De Haarlemmer Rik Sieben 
wist een grote snoekbaars met een 
voorntje aan de Magic Bait Float te 
vangen, maar deze dame van ruim 75 
cm. nam letterlijk een salto uit Rik zijn 
handen en zwom daarna weer weg zon-
der gemeten te zijn. De vangsten waren 
niet erg geweldig, maar er werd met alle 
bekende methodes en technieken wel 

Op zondag 14 juni 2015 vond de Belly Boat Wedstrijd Friesland (BBWF) 
plaats. Deze eerste editie werd in de Boorne en Kromme Grou te Jirnsum 
vervist. De 22 zeer enthousiaste deelnemers, uit het gehele land, gingen om 
10.30 uur met een mooie cap van Sportvisserij Fryslân te water.

vis gevangen. De beste vijf kregen leuke 
prijzen, aangeboden door de sponsors 
en de 12-jarige Fries, Tjibbe Bonnema 
ontving de aanmoedigingsprijs aan-
geboden door Hengelsport De Fuik te 
Leeuwarden.
De totale uitslag werd onder het genot 
van een ambachtelijke Friese droge 
worst en een kruidenbittertje bekend-
gemaakt: 
1. Ulbe Postma: 254 cm
2. Yosri Abed: 160 cm
3. Otto Vos: 60 cm
4. Marcel van Oudheusden : 48 cm
 Rico Stougie: 48 cm
6. Mischa van den Boom: 43 cm
7. Gerrit Feenstra: 27 cm
8. Tjibbe Bonnema (12 jr): 12 cm
De overige deelnemers wisten geen vis, 
(baars, snoek en of snoekbaars) ter 
meting aan te bieden.

Ik wil graag alle deelnemers, sponsors en 
vrijwilligers bedanken voor deze gewel-
dige dag. De tweede editie van BBWF 
zal op 29 mei 2016 gehouden worden 
op een nader te bepalen Fries water. 
Voor de bikkels zal er nog een winter 
editie gehouden worden, genaamd 
BeFriesland, zondag 1 november dit jaar. 
Deze wedstrijden zijn bedoeld om Friese 
sportviswateren te promoten en de 
provincie in het algemeen.

Siu de Moor, Organisator BBWF

Ulbe Postma in actie. Yosri Abed met een snoek van 89 cm.
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HSV Buitenpost e.o.
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Witviswedstrijden
Zowel de opkomst als de vangsten waren dit jaar iets beter 
dan vorig seizoen. Er waren gemiddeld 10 deelnemers aanwe-
zig. De eerste wedstrijd in Kollum was voor voorzitter Sietze 
Dijkstra met 5 vissen en een totaal gewicht van 4450 gram. 
Met die vangst legde hij een stevige basis voor de derde 
plaats in het eindklassement. Ook Roel Kramer deed die 
avond goede zaken. Hij ving maar één vis maar die brasem 
leverde hem na 3 wedstrijden uiteindelijk wel de prijs van de 
grootste vis op (53,5 cm). Tijdens de tweede wedstrijd in de 
Zwemmer bij Westergeest waren de vangsten beduidend min-
der. Hier trok Jan de Vries aan het langste eind maar omdat 
die avond de brasem het liet afweten hielp dit niet echt voor 
het bereiken van een goede eindklassering. De laatste wed-
strijd werd gehouden in het Dokkumer Grootdiep bij Ee. Hier 
maakten de vaste stok vissers de dienst uit en werden wel de 
nodige brasems gevangen. Winnaar werd Arne Henstra met 
12 vissen en 5500 gram en de tweede plaats was voor Wessel 

Halma met 11 vissen en 2850 gram. Dit leverde beide heren 
dezelfde klassering op in het eindklassement.

Einduitslag (één vis = één punt, 50 gram = één punt)
 Naam Aantal Gewicht (g) Punten Langste vis (cm)
1. A. Henstra 37 8450 206 
2. W. Halma 16 5700 130 51,5
3. S.P. Dijkstra 6 4600 98 56
4. J. Krol 8 3500 78 43
5. W. Hoogsteen 7 2850 66 44,5
6. R. Kramer 1 2350 48 53,5
7. J. de Vries 5 1600 37 20,5
8. B. Kracht 5 500 15 
9. E. Sytsma 2 400 10 25
10. D. Sytsma 2 300 8 21
11. J. Wiersma 1 200 5 
12. J. Kracht 1 100 3 13

Roofviswedstrijden
De eerste roofviswedstrijd was er eentje om snel te vergeten. 
Er werd op woensdagavond 3 juni gevist in het van Starken-
borghkanaal in de omgeving van de Gaarkeuken maar nie-
mand van de 8 deelnemers wist roofvis te vangen.
Op woensdagavond 17 juni werd er gevist in de omgeving 
van Kollum. Mogelijk door het relatief slechte weer (regen en 
harde wind) viel de opkomst van 6 vissers een beetje tegen 
maar er werd tenminste roofvis gevangen. Wessel Halma 
werd winnaar met 2 snoeken (52 en 49 cm) en de tweede 
plaats was voor Willem Hoogsteen met een snoek van 91 cm.

Stand kanjerbarometer
(t/m 1 juli 2015)

Forelvisavond
De forelvisavond op 1 juli in Kollumerzwaag was opnieuw de 
publiekstrekker onder de wedstrijden. Er waren maar liefst 20 
deelnemers. Er werden in totaal 46 forellen gevangen. Bert 
Kracht en Wim Vellema vingen maar liefst 6 stuks en Rienk 
Schootstra en Sietze Algra hadden er elk 4.

Brasem: 1. J. Krol 63 cm
 2. S.P. Dijkstra 56 cm

Karper: 1. A. de Vries 60,2 pond
 2. B. Kracht 32 pond

Snoek: 1. L. van der Wijk 118 cm
 2. M. Hilboezen 106 cm
 3. S. P. Dijkstra 104 cm

Snoekbaars: 1.  F. Tjeerdsma 86 cm

Baars: 1. F. Tjeerdsma 41 cm
 2. W. Halma 38 cm

Ruimte over
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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. 

Camiel Vriesema, Dokkum, snoekbaars 84 cm

Sieds Leijstra, Dokkum, 
snoekbaars

Piet de Vries, Raard,
snoek

Henk Graafsma, Sneek,
snoekbaars

Leeroy vd Ploeg, Wolvega,
snoekbaars

Tijn de Wit, Franeker,
karper 65 cm

Mike Wormeester en Tamme,
snoek 80 cm

Dictus vd Werf, Kootstertille,
snoek 101 cm

Bert Jan Leijstra, Wouterswoude, snoekbaars
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HSV De Deinende Dobber
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Jeugdwedstrijd Molenweekend
Zondagmorgen 21 juni is de jeugdwedstrijd gehouden die  in het 
kader van het molenweekend van de stichting Molens Menal-
dumadeel door de Deinende Dobber werd georganiseerd. Het 
water bij de molen van Kingmatille was niet erg geschikt voor 
een wedstrijd, maar met enige improvisatie kon voor een klein 
aantal deelnemers een aanvaardbaar parcours worden gere-
geld. Dat het deze dag vaderdag was heeft er toe bijgedragen 
dat er zich slechts 5 deelnemers hadden aangemeld hetgeen 
achteraf, gelet op het wedstrijdwater, prima uitkwam. Het weer, 
op deze eerste dag van de zomer, werkte niet mee, bijna de hele 
wedstrijd regen. Van de vijf deelnemers had er één afbericht en 
kwam een ander niet opdagen. Na de ontvangst in de molen 
met een uitleg van de voorzitter van de molenstichting, dhr 
van der Zwaag, gingen de drie vissers na de loting naar  het 
parcours. Het viel niet mee om de dobber op de juiste plaats te 
krijgen en te houden maar al gauw werd het eerste visje gevan-

gen. Af en toe moest een tuigje worden ontward en een nieuw 
haakje worden aangezet maar uiteindelijk wisten alle deelne-
mers een aantal vissen te vangen. De verzorging was prima, er 
was koffie, frisdrank, cake en nog meer versnaperingen. Na 1½ 
uur kregen we het koud en werd de wedstrijd beëindigd.  Hierna 
weer verzamelen in de molen voor een drankje en de prijsuit-
reiking. De molenstichting had voor elke deelnemer een mooie 
prijs ter beschikking gesteld. Zoals de voorzitter van de molen-
stichting opmerkte, was het niet de kwantiteit die er vandaag 
toe deed maar de kwaliteit en zowel de deelnemers, begeleiding 
en ouders waren het hier geheel mee eens, want de ochtend 
was voor de aanwezigen zeker geslaagd.

De uitslag: Floris Oosters  7 vissen
  Vincent Gerlofsma  2 vissen
  Jurgen Gerlofsma 2 vissen

Groepsfoto met prijswinnaars.

De vissertjes aan de waterkant.

Berlikumer wijd
 
Op 25 april zat Ruud de Boer te vissen aan 
de Berlikumer Wijd. Ruud kreeg al snel beet 
van een grote vis, die zijn onderlijn kapot 
trok. Even later gebeurde precies hetzelfde. 
Weer wat later trok een grote vis zelfs zijn 
hele tuigje aan gort, waarop Ruud besloot 
om een zwaardere onderlijn te monteren. 
Prompt ving hij na een flinke strijd een mooie 
spiegelkarper van 48 cm. Maar dat was nog 
niet alles, in dezelfde ochtend volgden er ook 
nog spiegelkarpers van 42 cm, 47,5 cm en 
45,5 cm. De vissen zijn afkomstig van een 
spiegelkarperuitzet van hengelsportvereniging 
De Deinende Dobber. 
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HSV De Voorn

HSV De Deinende Dobber

Woensdagmiddag 22 april werd, in het 
kader van de nationale sportweken, een 
leuke middag voor de kinderen gehou-
den. De middag georganiseerd door de 
hengelsportvereniging “De Deinende 
Dobber” bestond uit een spelgedeelte 
met verschillende spellen die uiteraard 
met de hengelsport te maken hebben 
en een viswedstrijd. Voor onze vereni-
ging was dit de eerste keer dat een der-
gelijk evenement werd georganiseerd 
en waren we zeer benieuwd hoe dit ging 
verlopen. Gelet op de complimenten 
van deelnemers en aanwezige ouders 
en ook uit eigen waarneming van de 
diverse begeleiders kan worden gezegd 
dat deze middag een succes is geweest. 
Er is geen wanklank gehoord en de 
kinderen bleven enthousiast. De enige 
factoren waarop geen invloed mogelijk 
is, namelijk het weer en de vangst, zijn 
natuurlijk mede bepalend geweest. Het 
weer was goed en de vangst helaas 
matig maar het enthousiasme ver-
goedde veel.
Het terrein en de faciliteiten van 
camping “de Blikvaart” zijn uitermate 
geschikt voor deze happening. In de 
pauze en na afloop werd iedereen gast-
vrij onthaald in de kantine en werd de 
uitslag bekend gemaakt. 

Vis-,doe- en spelmiddag HSV de Deinende Dobber

De prijswinnaars
1e prijs Ytsen Vroom 48 punten, 2e prijs 
Ineke Reitsma 47 punten, 3e prijs Jarno 
Post 46 punten, 4e prijs Simen Westra 
41 punten, 5e prijs Erryn Reitsma 39 
punten.

De middag werd afgesloten met een 
bedankje voor de vrijwilligers zonder 

wiens inzet het organiseren van een 
dergelijk evenement niet mogelijk is. 
Ook gaat een woord van dank naar 
Hengelsport Friesland die als sponsor 
heeft bijgedragen. Volgend jaar zal 
een dergelijke middag ook weer op het 
programma staan want “De Deinende 
Dobber” geeft een hoge prioriteit aan 
activiteiten voor de kinderen.   

Aanpassing contributie vanaf 2016
Tijdens de ledenvergadering van 21 april 
2015 is besloten om de contributie aan 
te passen. Deze aanpassing houdt het 
volgende in:
Voor betaling van de contributie  anders 
dan met een automatische incasso zal 
vanaf 2016 € 4,- administratiekosten in 
rekening worden gebracht. De korting 
van € 1,- voor leden die betalen via een 
automatische incasso en de korting van 
€ 3,- voor leden die op het zelfde adres 

wonen als een ander lid komen te ver-
vallen. Hier staat tegenover dat contri-
butie met € 2,- wordt verlaagd.
Per saldo zal een lid die met een 
automatische incasso betaald in 2016 
goedkoper uit zijn dan in 2015. Voor de 
leden die op een andere manier betalen 
wordt het duurder.

Door deze aanpassing hoopt het 
bestuur dat er meer leden met een 

automatische incasso gaan betalen, wat 
weer zorgt voor een stabieler leden-
bestand en een meer geconcentreerde 
periode waar in de VISpassen worden 
verstuurd.

In het kort gelden daarom vanaf 2016 de 
volgende contributie bedragen:
VISpas € 30,- (+ € 4,- administratiekos-
ten bij betaling anders dan automati-
sche incasso)

extraVISpas € 8,50 (+ € 4,- adminis-
tratiekosten bij betaling anders dan 
automatische incasso)
jeugdVISpas € 14,- (+ € 4,- adminis-
tratiekosten bij betaling anders dan 
automatische incasso)

Binnen kort krijgen alle leden die in 
2015 op een andere manier dan met een 
automatische incasso hebben betaald 
(zoals met de acceptgiro) een incasso 
formulier opgestuurd zodat zij, indien 
zij deze volledig en correct ingevuld en 
retour hebben gestuurd, voor 2016 geen 
administratiekosten hoeven te betalen.
De leden die al met een automatische 
incasso betalen hoeven geen verdere 
actie te ondernemen. Het aangepaste 
contributie bedrag zal half oktober 
automatische van uw rekening worden 
afgeschreven.

Als u wilt opzeggen als lid van onze 
vereniging dan wordt u verzocht dit voor  
1 oktober te doen. Dit verzoek geldt ook 
voor de leden die via een automatische 
incasso betalen en willen op zeggen. 
Het verschuldigde contributie bedrag 
wordt dan niet onnodig van uw rekening 
afgeschreven met alle administratieve 
handelingen daaraan verbonden. Opzeg-
gen kan schriftelijk, telefonisch, per 
e-mail of via onze website 
www.devoornharlingen.nl.

Uw penningmeester,
Sytze van der Meer

Gedicht van de voorzitter
Als dank voor het mooie visjaar van 2014 heeft onze voorzitter 
Tiny Hooisma-Hut een gedicht geschreven:

Wat een zomer hebben wij gehad,
als maar zon wind stil en bijna geen spat.
De voorbereiding van hengels en aas.
Daar geniet ik van; toch niks raars?

Aan de waterkant wordt geloot,
spanning, heb ik een kop of staart stek.
Die kans is niet zoooo groot.
Er is een man met een magische hand,
die altijd op een gunstige stek beland.

Dan snel naar je plek,
er moet heel wat geregeld worden op je stek.
Husselen met het voer en feeder lijn uit meten,
wat ze dan brouwen, wil ik wel eens weten

Hulde en dank aan die mensen,
die zo veel mogelijk gehoor geven aan onze wensen.
Riet knippen en niet vergeten,
alles zo eerlijk mogelijk uit meten.

Ook dank voor jullie hulp aan de ouderen onder ons,
even de canis brengen bij de plons.
Dank aan Klaas voor zijn open huis.
Kan dit zomaar: je zit in zaken,
je moet niet hierdoor in de moeilijkheden geraken?
Op naar 2015 allemachtig, dan ben ik al tachtig.
Doorgaan zegt mijn medische man net zo lang als het kan.
Jullie zijn nog niet van mij af, hopelijk is het voor jullie geen straf.

HSV De Voorn, De Deinende Dobber, Ons Genoegen
Nachtviswedstrijd
In de nacht van 3 op 4 juli  is de jaarlijkse nachtwedstrijd 
gevist, dit keer  in het Prinses Margrietkanaal bij Oude 
Schouw. De weersomstandigheden waren ideaal, het was 
zwoel zomerweer en er stond een licht windje van opzij. Om 
21.00 startte de wedstrijd en er werd doorgevist tot 07.00 uur 
‘s morgens. 

De meeste vis werd gevangen aan de overzijde van het kanaal, 
maar ook op kortere afstand was goed vis te vangen. Anne 
Dirk van Assen en Harrie Olde Olthof waren de hele nacht 
door voortdurend aan het vis binnenhalen, zodat het span-

Harrie Olde Olthof, 2e prijswinnaar.
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Trolochtend
Op zaterdag 27 juni in het Welkom in 
Workum Weekend organiseerden wij van 
HSV Workum weer een trolochtend voor 
de jeugd.
Er waren drie vrijwilligers die hun boot 
beschikbaar stelden en daar zijn wij als 

HSV De Voorn, De Deinende Dobber, Ons Genoegen
nend was wie de winnaar werd. Uiteindelijk bleek dat Anne 
Dirk te zijn, met maar liefst ruim 53 kilo vis. Harrie zat redelijk 
in de buurt met 45 kilo, de andere vissers bleven ver achter. 
Om half één ’s nachts was het pauze en werd er een heer-
lijke barbeque klaargemaakt voor de vissers door Freerk van 
Duinen. Daarna ging de wedstrijd weer verder. Om 07.00 uur 
klonk het eindsignaal en werd de vis gewogen en geteld. 

De uitslag was als volgt:
1) Anne Dirk van Assen 53.261 gram
2) Harrie Olde Olthof 45.038 gram
3) Frans Temme 19.714 gram
4) Klaas Bakker 17.995 gram
5) Adriaan de Boer 16.468 gram

6) Rob Ras 13.381 gram
7) Freerk van Duinen 13.064 gram
8) Rob den Boer 11.510 gram
9) Ruud de Boer 4.949 gram
10) Henny Nauta 3.149 gram
11) Tony Landskroon 2.845 gram
12) Albert Abbink 2.105 gram

Na afloop gingen alle vissers met een mooie vleesprijs naar 
huis. 
De volgende wedstrijd is de verrassingstocht. Deze zal gevist 
worden op zaterdag 11 juli. De loting is om 06.00 uur op de 
carpoolplaats bij Winsum en er zal gevist worden  tot 14.00 
uur. De vislocatie blijft een verrassing.

In april is de zomercompetitie van HSV de Voorn, de 
Deinende Dobber en Ons Genoegen van start gegaan.  
Een korte terugblik…

Eerste wedstrijd
De eerste wedstrijd op 4 april bij Hemert werd gevist tijdens 
grijs weer met af en toe een buitje. De vangsten waren zeer 
slecht, alleen Ruud de Boer deed  op de eindstek goede zaken. 
Ruud de Boer werd winnaar in de B-klasse met 2.988 gram, 
in de A-klasse won Frans Temme met 1.576 gram.

Tweede wedstrijd
De tweede wedstrijd werd op 2 mei gevist in de Workumer 
Trekvaart bij Parrega. Het was zonnig weer met weinig wind.  
Er werd goed gevangen, iedereen ving vis en er werden de 
nodige brasems boven water gehaald. In de A-klasse won 
Anne Dirk van Assen met 10.561 gram, in de B-klasse werd 
het hoogste gewicht gevangen door Teake Wielinga met 
6.450 gram.

Van de wedstrijdcommissie

WSVC Workum

Derde wedstrijd
Op 23 mei werd de derde wedstrijd aan de Zwette op de stei-
gers bij Reduzum gevist.  Eerst miezerde het en stond er een 
stevige wind, later ging de wind liggen en kwam de zon erbij. 
Er werd goed gevangen, er werd zowel kleine vis als grote 
brasem gevangen. Klaas Bakker werd winnaar in de A-klasse 
met 6.881 gram, in de B-klasse werd Albert Abbink winnaar 
met 4.551 gram.

Vierde wedstrijd
De vierde wedstrijd op 20 juni werd bij Ungabuurt aan het 
van Harinxmakanaal gevist. Het was bewolkt en grijs, maar 
later kwam de zon erbij.  Tot half negen stond er een sterke 
stroming en werd er niet veel gevangen. Nadat de stroom 
ophield werd er best nog wel leuk gevangen. Kampioen in de 
A-klasse werd Hennie Nauta met 12.646 gram, in de B-klasse 
won Remco Dorenbos met 7.661 gram. 

Eerste woensdagavondwedstrijd
In juni werden tevens twee woensdagavondwedstrijden gevist.  
De eerste was op 10 juni aan de Berlikumer Wijd bij Berlikum.  
Hoewel het zonnig was, stond er een stevige wind, dwars op 
het water. De beste vangsten waren voor de vissers die met 
de feederhengel hebben gevist. Frans Temme werd eerste met 
2.997 gram. 

Tweede woensdagavondwedstrijd
De tweede woensdagavondwedstrijd werd op 17 juni gevist in 
de Hitzumervaart bij Hitzum. Het was de hele week droog en 
zonnig weer geweest, maar uitgerekend tijdens de wedstrijd 
regende het stevig door en waaide het hard. Ondanks deze 
ongemakken werd er toch door de meeste deelnemers leuk 
gevangen, waarbij de vaste hengel favoriet was. Ruud de Boer 
werd eerste met 4.300 gram.

Remco Dorenbos, winnaar in de B-klasse tijdens de 4e bekerwedstrijd.

Zaterdag 12 september houden we wegens groot 
succes weer een forellen visdag.

Vorig jaar hebben we deze in Sint Nyk georganiseerd maar 
die forellenvijver is gestopt en moesten we op zoek naar 
een andere visvijver. Die hebben we gevonden en dit jaar 
houden we de visdag in Sint Annaparochie.
 
We beginnen om 12.15 uur en we vissen tot 5 uur met na 
afloop een BBQ.  Alles is inbegrepen incl. hengel + aas.

Forellen visdag
Dit alles wordt aangeboden door HSV Workum inclusief 
drie consumpties. 
Ieder moet met eigen vervoer komen dus probeer te car-
poolen. Geef je snel op want vol=vol. Je kunt je opgeven in 
de winkel van Johan vd Goot of via e-mail: 
ledenbeheer@hsv-workum.nl
Het adres is van de visvijver is:
Forel for All
Hemmemaweg 12 
9076 PH  Sint Annaporochie

Hengel sport vereniging erg blij mee.
De jeugd hoefde zich niet op te geven en 
konden zo instappen in de boten.  
Onderweg kregen ze enige uitleg over 
het trollen. De ochtend om 9 uur en 
duurde tot 12 uur in de middag. Helaas 

was er niet veel jeugd die zich aan melde 
die morgen. Dat vinden we jammer en 
proberen volgend jaar een andere locatie 
zoeken. Verder was het een geslaagde 
ochtend ondanks dat er niet veel werd 
gevangen.
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