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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 Heerenveen
Koppelwedstrijd
Zaterdag 18 april had HSV Heerenveen weer hun 
koppelwedstrijd.

Om 07.00 uur konden de koppel zich weer inschrijven bij café 
De Streek en voor de koffie was weer gezorgd. Er hadden 
zich 39 koppels opgegeven en 38 koppels waren ’s morgens 
aanwezig, 1 koppel is niet komen opdagen. 
08.00 uur zijn we naar de Hooivaart vertrokken om ons klaar 
te maken voor de wedstrijd die om 09.30 uur begon.
Het weer was voortreffelijk; weinig wind en veel zonneschijn, 
maar de vangsten waren wisselvallig en iets te mager.
De uitslagen van de koppelwedstrijd van HSV Heerenveen 
vindt u hiernaarst.

Vak A
1e T. de Jonge / J. Schoenmaker 9.172 gr.
2e L. van Veen / G. Jacobs 6.996 gr.
3e K. Kooistra / S. van der Meer 6.376 gr.
4e P. Alberts / T. Blauw 6.325 gr.   
5e T. Swan / F. Bolier 5.278 gr.
 
Vak B
1e A.D. van Assen / F. Temme 11.934 gr.
2e J. Koning / H. Oosterkamp 10.220 gr.
3e H. Snip / J. Snip 7.769 gr.
4e A. de Boer / S. Talman 7.533 gr.
5e A. Antonisse / W. Rusticus 6.660 gr.

Vaderdag wedstrijd 2015
Vrijdag 19-06-15 was het weer zover. De 
Vaderdag wedstrijd in het Nieuwe kanaal 
te Heerenveen. Bij café de Drie Pilaren in 
Oudeschoot kon men zich weer melden. 
Er waren 30 deelnemers aanwezig en 
om half zes vertrok een ieder naar de 
waterkant om zich gereed te maken 
voor 3 uren vissen. Dit maal om lengte 
en niet om gewicht, minimaal 15 cm 
lengte voor de vis. Na 3 uren vissen, 

werden de gevangen vissen op gemeten 
voor sommige weinig voor anderen wat 
meer.
Daarna gingen we weer naar café de 
Drie Pilaren en onder het genot van een 
hapje en een drankje werden de prijzen 
uitgereikt en er was voor iedereen een 
prijs beschikbaar .
Door Bigmans de vleesprijzen, door 
Het Fiskhus visbonnen en door Hengel-

sportcentrum Arnold diverse sportvisar-
tikelen en HSV Heerenveen een bloeme-
tje voor de winnaars en voor de dames.
De bekers zijn beschikbaar gesteld door 
café de Drie Pilaren.

Uitslag van de eerste 3 winnaars is:
1e K. Schokke 266 cm
2e L. Hofman  245 cm
3e A. Willems 243 cm

 Bent u voormalig 
klant  van de 
Friesland Bank? 
Dan graag uw aandacht voor het volgende. 
Bij de migratie van uw rekening naar de Rabobank is de 
Overstapservice aangezet. Bijschrijvingen op uw oude 
rekening, zoals salaris of uitkering, worden gedurende 
13 maanden automatisch doorgeleid naar uw nieuwe 
rekening. Na 13 maanden stopt de overstapservice en is 
het belangrijk dat u partijen informeert over uw nieuwe 
rekeningnummer. Nog niet alle leden hebben ons hun 
nieuwe bankrekeningnummer doorgegeven. 
Dat kan via e-mail: info@hsvheerenveen.nl

Activiteiten 2015
• 29 augustus: Ouderenvisdag vijver Anna Schotanus

• 26 september: Verrassingskoppelwedstrijd (alleen 
voor leden)

 
• 24 oktober: Roofvisdag jeugd met de boot

Ruimte over

sportvisserijfryslan
Markering
= Schokker

sportvisserijfryslan
Markering
een woord = Vaderdagwedstrijd

sportvisserijfryslan
Notitie
Foto 2 ; verstuurd via email
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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 Kleine Dobber Donkerbroek

Om niet altijd op het zelfde water te vissen willen we als 
vereniging ook wel eens een eindje verder van huis een locatie 
bezoeken. En dan ontkomen we er niet aan om een eindje te 
moeten rijden. Hierdoor raak je wel bekend met de provincie 
en de vele mooi gelegen visstekken. De opgedane stekkenken-
nis is ook goed bruikbaar als je eens privé wilt sportvissen.
De wedstrijduitslagen worden na elke wedstrijd op de website 
gepubliceerd, veelal vergezeld van een aantal foto’s van de 
wedstrijd. Het aantal deelnemers per wedstrijd is 8 tot 13 per-
sonen. De eerste 5 sportvissers met het meeste gewicht aan 
gevangen vis zijn winnaar. Dat betekent dat er per wedstrijd 5 
enveloppen met een geldprijs worden uitgereikt na afloop van 
de wedstrijd. Dat niet iedereen altijd in grote hoeveelheden vis 
weet te vangen is natuurlijk jammer. We zijn wel altijd blij als 
iedereen in ieder geval iets heeft gevangen en niet met een 
leeg leefnet is blijven zitten. 

Van het bestuur
Hengelsportvereniging De Kleine Dobber Donkerbroek heeft op moment van dit schrijven inmiddels 5 van 10 
clubwedstrijden achter zich. We hebben er dus nog 5 te gaan. 

Dobber begeleide deze dag 2 jeugdleden. De twee broers die 
deze dag meestreden om de meeste vis, gemeten in centime-
ters, wisten de nodige vissen op de kant te krijgen. Dat deze 
vissen niet voldoende waren voor een prijs bleek tijdens de 
uitreiking. Ondanks het niet winnen van een prijs, hebben ze 
toch een mooie ochtend gehad in Oosterwolde. De foto’s zijn 
op de website geplaatst.

De leden die bekend zijn bij de penningmeester krijgen per 
e-mail aankondiging van een komende wedstrijd. Wanneer je 
deze mail niet ontvangt is jouw e-mailadres misschien niet bij 
ons bekend. Stuur voor de zekerheid even je contactgegevens 
naar: info@hsv-de-kleine-dobber.nl

Jeugdwedstrijd
Ook heeft de vereniging inmiddels de Nationale Hengeldag 
achter de rug. Op de laatste zaterdag in de meimaand hebben 
wij een jeugdwedstrijd georganiseerd voor de jeugd. Gezien 
de forse opkomst op deze wedstrijd denken wij als vereniging 
hiermee in een behoefte te voorzien. De foto’s staan op de 
website.
In juni en wel op de 2 zaterdag is de Ooststellingwerfcup voor 
senioren gevist het aantal deelnemers was 34 personen en 
werd dit jaar georganiseerd door HSV Ons Genoegen uit Oos-
terwolde. Namens HSV de Kleine Dobber zijn er 2 personen in 
de prijzen gevallen.
Op 28 juni is de Ooststellingwerfcup jeugdwedstrijd gevist in 
Oosterwolde. De organiserende club Ons Genoegen uit Oos-
terwolde wordt bedankt voor de prima organisatie. De Kleine 
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HSV Idaarderadeel

Ook voor 2015 heeft HSV Idaarderadeel weer een jeugdvis-
dag georganiseerd. Op woensdag 13 mei was het zover. Het 
beloofde een mooie dag te worden, de weersomstandigheden 
waren goed; zon en niet al te veel wind. 
We verzamelden bij het MFC in Grou. Over de opkomst waren 
we erg tevreden, in totaal 17 deelnemers, ook de meiden 
waren goed vertegenwoordigd. Vervolgens zijn we richting het 
Nijdjip gegaan. De kinderen werden ingedeeld in groepjes en 
kregen de hengels uitgedeeld met het nodige aas. Met vlagge-
tjes werden de vakken langs de waterkant gemarkeerd, zodat 
ieder groepje zijn eigen stekje had.

Het startsein
Om twee uur werd het startsein gegeven en kon iedereen 
beginnen. Het wedstrijdelement was wel degelijk aanwezig. 
Aan de kinderen was door hun enthousiaste en fanatieke 
houding duidelijk te merken dat het hier wel om ‘het echie’ 
ging. De vis in het Nijdjip werkte goed mee, want ze lieten 
zich al redelijk snel vangen. De gemiddelde vangst was toch 
10 vissen per deelnemer. De jongens en meiden bleken wel 
aan elkaar gewaagd te zijn wat betreft de resultaten. Als je 
plezier hebt dan gaat de tijd snel om. Het was al weer drie uur, 
tijd om de wedstrijd te beëindigen en de balans op te maken. 
Eerst kreeg de jeugd nog drinken en iets lekkers, voordat we 
overgingen tot het officiële moment; de prijsuitreiking.

Krol jeugdvisdag 2015

De uitslag 
De resultaten werden opgeteld en de eerste drie plaatsen 
bekend gemaakt: 
1e plaats: Pieter, met een vangst van 23 stuks.
2e plaats: Dymar, Luci en Kim met een vangst van 14 stuks.
3e plaats: Sophie en Tiemen met een vangst van 12 stuks.

De prijzen voor deze middag zijn geheel beschikbaar gesteld 
door, dierenspeciaalzaak “Jan en Japke” in Grou. 
We bedanken mevrouw Krol voor haar aanwezigheid en het 
uitreiken van de prijzen.

HSV Ons Genoegen St. Nicolaasga
Jeugdviswedstrijd
Op zaterdagmorgen 30 mei stond 
de eerste viswedstrijd voor de jeugd 
uit Sint Nyk en omstreken op het 
programma. 

Met een temperatuur onder de 10 °C en 
zelfs een flinke hagelbui leek het eerder 
begin maart. Mede door gebrek aan 
deelnemers is de wedstrijd afgelast.
Op zaterdag 20 juni waren de weer-
goden ons beter gezind en had ook de 
jeugd meer zin om een hengeltje uit te 
gooien. 
Hoewel de opkomst in vergelijking met 
vorige jaren lager was, is er leuk gevist 
en zijn de nodige voorntjes en grondels 
gevangen.

HSV Voorwaarts
Van het bestuurstafel
De afgelopen ALV zijn de resultaten van de enquête gepresen-
teerd. Ruim 30 procent vulde de enquête in en dat betekent 
voor onze vereniging 1.135 leden! Van de jeugdleden reageerde 
ook zo’n 30 procent. Een hele goede respons. 
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! Het najaar gaan 
we benutten om een aantal acties die volgen op de enquête 
uit te voeren. Zo gaan we in gesprek met de jeugdcommis-
sie en de wedstrijdcommissie. Verder gaan we polsen bij een 
aantal leden of en hoe zij een bijdrage willen leveren voor 
‘Fisk&Wetter’ vanuit onze vereniging.

Vissteigers
In het kader van het gemeentelijk waterplan van de gemeente 
en het waterschap, waarbij onze vereniging is betrokken, wor-
den in 2015 en 2016 vijf vissteigers aangelegd. 
Er wordt door hengelsporters veel gebruik gemaakt van de 
vijvers en de vaarten in Drachten en omgeving. Om het aantal 
visstekken goed op peil te houden, zijn er wensen vanuit de 
hengelsportvereniging om een aantal vissteigers aan te leg-
gen. 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 oost-
kant van ‘de Wiken’ aan te leggen.

Karpervissen in een Leeuwarder vijver 
met Iwan Schuurman 

HSV Leeuwarden

Eerlijk gezegd had ik er weinig vertrouwen 
in door het snikhete weer en toen ik de 
kleine vijver zag zakte mij helemaal de 
moed in de schoenen. Terwijl Iwan zijn 
tweede hengel gereed maakt vraag ik 
hem hoe het met het karperbestand zat 
en zijn antwoord was “heel goed” Hm…
ik vraag wat de grootste karpers hier zijn: 
“20 pond” Hmm…okay ik geef hem het 
voordeel van de twijfel. De voerboot en 
werppijp worden ingezet om de karpers 
tot aan aanbeet te verleiden. Binnen een 
uur kwam de eerste aanbeet maar helaas 
niet verzilverd en na ruim een uur lag 
er een mooie spiegel van  8 pond op de 
onthakingsmat, maar die had duidelijk 
geen zin leuk op de foto te willen; wat 
een energieke vis! Al snel volgden meer 
spiegels en ook schubkarpers. Opvallend 
was dat ze allemaal puntgaaf waren en 
zeer fit, ondanks de hitte in een relatief 
kleine vijver. Ook kwamen vissen van 3 
pond op het droge, die duidelijk “eigen 
broed” waren. 
Iwan drukt zijn hengeltop goed in het 
water om de zinkende geheugenloze lijn 
goed op de bodem te laten komen zodat 
de karper er niet tegenaan kan zwemmen.

Zondag 5 juli was ik door de 16-jarige Iwan Schuurman uitgenodigd om te 
kijken of er wat karpers gewillig waren in de vijver van het Julianapark in 
Leeuwarden.  
Deze jeugdige topper maakt deel uit van het Shimano Tribal Team en is 
dagelijks aan de waterkant te vinden om de  karpers te belagen, maar de 
baars en snoek krijgen ook geen wekelijkse rust van hem.

sportvisserijfryslan
Markering
= de
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HSV Leeuwarden

Passie
Het gebruikte materiaal is een hengel 
van 360 cm met een 5500 molen en 
30-35/00 nylon. 
Onderlijnen maakt hij uiteraard zelf, 
maar ben je een beginnende (jeugd)
visser, laat je dan goed adviseren bij o.a. 
Hengelsport De Fuik, die ook uitsteken-

Het spektakel van het drillen van grote 
karpers en de variatie aan technieken, 
vooral oppervlakte vissen, dat helaas 
niet altijd even effectief is, maakt de 
karper tot zijn favoriete vissoort. 
Elk jaar gaan vader en zoon naar Frank-
rijk om op groot water vanuit de boot 
grote karpers te vangen, Iwan’s PR is 
een Française van 43 pond.
Ik blijf wat langer die dag omdat de 
vangsten geweldig waren en uiteindelijk, 
in een hevige regenbui, wordt er nog een 
14 ponder gevangen.
Iwan neemt altijd een zak mee om zijn 
visstek schoon te houden, er staan ook 
prullenbakken langs de vijver. 
Mijn bedenkingen in het begin waren 
dus onterecht, en als bestuurslid ben ik 
blij ook positieve zaken te melden, al zijn 
er te weinig vijvers/wateren zoals deze 
om vooral de jeugd te stimuleren om 
achter de karpers aan te gaan.
Een HSV Leeuwarden vispas is noodza-
kelijk om in deze vijver te vissen en heb
je nog specifieke vragen aan Iwan zelf, 
aarzel niet met hem contact op te 
nemen via Facebook.

Siu de Moor

Juist daarom heeft HSV Leeuwarden 
gekozen om helemaal hier een nacht-
koppelwedstrijd te organiseren op 27-28 
juni 2015. Ter voorbereiding daarvan is 
het duo, overigens goed voor 90 jaar 
sportviservaring, hier aan het voorvis-
sen waarbij mij gelijk iets opvalt. Dus die 
vraag stel ik dan ook direct maar: “Hans 
Wisse ik zie dat jij een standaard feeder-
steun gebruikt, maar Hans Vijgeboom, 
sorry dat ik het zeg (gelukkig kennen we 
elkaar), maar die steun van jou lijkt meer 
op een rollator, heeft dit met je leeftijd 
te maken of..?”
Wisse komt niet meer bij en Vijgeboom 
eigenlijk ook niet, gelukkig kreeg ik 
uiteindelijk wel een helder antwoord. 
Vijgeboom vindt het namelijk prettig dat 
zijn hengel in beide hoeken kan liggen 
en dat gaat beter met een steun voor de 
matchhengel (= vaste hengel). 
Ondertussen vangt Hans V. flinke 
brasems aan de overkant en Hans W. 

Nachtfeederen 
met Hans Vijgeboom en Hans Wisse

de kant&klare onderlijnen in de verkoop 
heeft. 
Uiteraard vraag ik Iwan waarom karper-
vissen zijn passie is. Toen hij 8 jaar was 
mocht hij met zijn vader, Herman, Team 
Shimano,  mee naar de Kleine Wielen, die 
avond meldde er een 18 ponder die Iwan 
mocht drillen, tsja…dan ben je verkocht!

Iwan met een spiegel van 14 pond.

Op een koude juni avond kom ik in het donker aan bij Het Prinses Margriet-
kanaal, Spannenburg nabij Sint Nicolaasga om het nachtfeederen van het 
wedstrijdduo Hans&Hans te bestuderen. Bij Spannenburg is er een mooi 
onafgebroken groot parcours, waar alle vakken redelijk gelijkwaardig zijn. 

nagenoeg niets onder de kant, zo nu en 
dan wordt er ook een palinkje gevangen. 
Er wordt voornamelijk met wormen 
gevist, die meestal de grotere vissen 
brengen dan met ander aas. Zorgen dat 
je perfect en het juiste aas en lokvoer 
hebt, snel en efficiënt kunnen vissen 
en uiteraard meer 
kilo’s kunnen 
vangen dan de 
anderen, maken 
het feederen de 
meeste interes-
sante visserij voor 
de heren. 

Materiaal
Aan de over-
kant werden de 
aanbeten steeds 
frequenter waar-
door Vijgeboom 
besluit om het 

Hairsysteem te gebruiken: met een spe-
ciale naald worden de langere wormen 
op een langstelige haak gezet. Ik zie ook 
dat de handelingssnelheid fors omhoog 
gaat: er wordt driftig met een wormen-
schaar (3 of 4 scharen aan elkaar) in de 
wormen geknipt om de 40 tot 70 grams 
voerkorf te vullen samen met het lok-
voer. Bij dit systeem haakt de vis zichzelf 
en de kans op slikken is erg klein, maar 
de brasem is toch nog niet echt los, 
dus wordt er weer een haak, wel een 
vrij grote namelijk nr. 8, opgezet met 
een langere onderlijn van 14/00-16/00, 
alles aan een 390 cm feederhengel en 
3500 molen, waarop 10/00 dyneema 
gespoeld zit. 
Wisse, die met lichter materiaal, kleinere 
haak, maar wel met een 4000 molen 
onder de kant vist met een halfschuif/
lussysteem, begint pas na 2.00 uur 
te vangen en weet uiteindelijk 22 kilo 
bijelkaar te sprokkelen en Vijgeboom 
pakte in de hele nacht 51 kg. Bij wed-
strijden mag maximaal 20 kg vis in een 
leefnet dus hebben de heren 2 stuks per 
persoon bij zich. 
Vijgeboom en Wisse eindigden tijdens 
de 12-uurs nachtkoppelwedstrijd op de 
6e plaats met ruim 31 kg. in vak A waar 
10 koppels visten.

Siu de Moor
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