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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.



6 Fisk & Wetter | 3/2015

Advertentie

HSV Joure
Van het bestuur 
Jeugdviswedstrijd
De eerste wedstrijd voor de jeugd, 
gehouden op woensdag 3 juni, zit er al 
weer op. Waar we andere keren altijd 
een goede opkomst hadden, viel deze 
nu een beetje tegen. Door verschil-
lende omstandigheden waar  onder 
schoolreisjes, was de animo een beetje 
teleurstellend. 
De locatie was weer het industrieterrein 
de Woudfennen. Hier was vorig jaar met 
de scholenwedstrijd heel goed gevan-
gen. Dit bleek echter geen garantie voor 
deze keer want ook de vangsten vielen 
enigszins tegen. De weersomstandigheden waren redelijk al 
stond er wel een stevige  wind.

De uitslag tot 10 jaar: De uitslag tot 14 jaar:
1e prijs Gerben met 78 cm 1e prijs Mark met 71 cm 
2e prijs Richard  met 58 cm 2e prijs Wolter met 15,5 cm  
3e prijs Froukje met 28 cm 3e prijs Jelmer met 14 cm
 
De prijs voor de grootste vis was voor Djesse. Hij ving een vis 
van 17,5 cm. Hieruit blijkt wel dat de afmetingen niet van dien 
aard waren dat er schepnetten aan te pas moesten komen. Wij 
willen graag de buitendienst van de gemeente weer bedanken, 
want zij hebben het gras op de locatie weer keurig gemaaid.

Het Jubileum
Tijdens de jubileum bijeenkomst van vrijdag 8 mei viel de 
opkomst een beetje tegen. Wellicht dat hier het tijdstip de 
oorzaak is geweest nl op middag van 3 tot 6 uur. Niettemin 
was het een gezellige middag en onder het genot van een 
hapje en een drankje is er leuk gekletst over sportvissen en 
alles wat daar mee samenhangt.  
Van Sportvisserij Fryslân  kregen wij uit handen van bestuurslid 

Harrie Holtman een cheque uitgereikt en ook van HSV Lem-
mer kregen we een leuk bedrag. Hiervoor onze hartelijke dank.
Verder verdient ook het personeel van bowlingcentrum het 
Haske een compliment voor de bediening.

jeugdVogelwachtdag
De Jeugddag wordt ieder jaar georganiseerd door de Bond 
van Friese vogel Wachten (BFVW). Zij hadden ons bena-
derd of wij ook medewerking konden geven en dat hebben 
wij opgepakt. Ik heb contact gezocht met de organisatie en 
zodoende ben ik samen met Harry en Diederik  zaterdagmor-
gen 6 juni naar Broek Noord geweest. We waren gewapend 
met hengels en foldermateriaal om de kinderen het sportvis-
sen en alles wat er mee samenhangt uit te leggen. 
Het was een groot opgezet evenement want er waren ruim 
200 kinderen op afgekomen. De activiteiten vonden plaats 
op het land van boer Rypkema  gelegen aan de Anewiel en 
Scharre Wiel; een prachtig natuurgebied tussen de Swettepoel 
en de Goingarijpster Poelen. Het was een echt natuurgebeu-
ren; vogels, planten en vissen, alles kwam hier samen. We 
hebben gezien dat de jeugd geweldig enthousiast was. Ook 
deze dag is voor herhaling vatbaar. 
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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 Snoek

Trots kunnen we zijn op onze jeugdcommissie. We waren 
prima vertegenwoordigd op het FK junioren, waarbij de helft 
van het deelnemersveld  bestond uit leden van onze vereni-
ging. Drie junioren wisten zich te plaatsen voor het NK in 
september. Daarnaast zijn diverse wedstrijden gevist.
De wedstrijdcommissie draait ook op volle toeren en het 
grootste gedeelte van de zomercompetitie is alweer gevist. 
Het clubkampioenschap is ook prima verlopen en tijdens de 
gezellige avond in het najaar zal de winnaar bekend gemaakt 
worden.
Bestuurlijk gaat er de komende periode veel veranderen. Het 
voltallige bestuur van onze hengelsportvereniging is afge-
treden en zal de lopende zaken tot het eind van 2015 blijven 
behartigen. Tijdens de recente ledenvergaderingen hebben wij 
een en ander uitgelegd aan de leden en hebben wij als bestuur 
gezamenlijk met de leden de opdracht om een nieuw bestuur 
te formeren. 

FK junioren 6 juni Grou
Om 07.15 uur vertrokken we met 13 deelnemers en ouders 
naar Grou om mee te doen aan het Friese Kampioenschap 
voor junioren, deze werd gehouden op een nieuwe locatie ten 
noord westen van Grou op het Frisiaterrein. Op zich een mooi 
water om te vissen. 
Er deden in totaal 26 sportvissers mee, dus wederom was 
onze vereniging de HSV met de meeste deelnemers. Nadat 
alle voorbereidingen waren verricht ging om 10.00 uur de 
toeter; het was begonnen. Het duurde niet lang of de eerste 
vissen werden gevangen. Maar ongeveer een uurtje later viel 
het ineens stil op het hele parcours en werd er bijna niks meer 
gevangen. Zouden de weergoden ons gezien hebben aan de 
waterkant? Want de zon liet ons in de steek en de wind trok 
iets aan, even leek het er op dat Pluvius (god van de regen) 

Van de voorzitter
Bij het uitkomen van deze editie van ‘Fisk&Wetter’ 
hebben wij een groot gedeelte van onze 
verenigingsactiviteiten in 2015 alweer achter de rug.

het overtollige water in zijn emmer leeg gooide op het par-
cours, maar gelukkig deed hij dit niet. Want de zon begon 
weer te schijnen en kwamen de vissen weer in beweging.
Om 13.00 uur ging de toeter, het einde van de wedstrijd. 
Gauw de spullen oppakken en daarna naar het middenter-
rein waar de prijsuitreiking plaats vond. Voordat de winnaars 
bekend werden gemaakt kregen de deelnemers de gelegen-
heid om de 2 muntjes, die ze eerder hadden gekregen, te 
gebruiken bij de catering die aanwezig was. Na het wegwerken 
van de patat en de snacks werd op ludieke en kenmerkende 
wijze de prijsuitreiking verricht door de Nederlandse Politica 
Lutz Jacobi. Alle deelnemers kregen door haar een prijs uit-
gereikt soms in het Fries en Nederlands. Omdat zij zelf tijdens 
haar jeugd veel in Wolvega kwam, sprak zij ons ook nog in 
het Stellingwarfs toe en dankte ons dat wij als vereniging met 
zoveel deelnemers mee hebben gedaan aan het Friese Kam-
pioenschap. Tijdens de wedstrijd is zij bij iedere deelnemer 
langs geweest om hen aan te moedigen (foto links). 
Onze deelnemers hebben dit jaar uiterst hun best gedaan. 
Helaas is het dit jaar niet gelukt om een kampioen binnen te 
halen, maar toch gaan we weer mee doen met 3 leden aan 
het NK junioren dat gehouden wordt op 5 september in de 
Urkervaart.  
En wie weet hebben we dan een Nederlands Kampioen in ons 
midden, dat zou mooi zijn gezien de prestaties die onze jeugd 
(zonder hulp) heeft laten zien.

De resultaten van onze jeugd zijn:
A-categorie: 2e Pascal Ruardy (geplaatst voor het NK) en 
3e Jolanda Hoogeveen

Ruben van der Veer.
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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.

HSV De Snoek

B-categorie: 5e Robin de Boer en 7e Dennis Betten
C-categorie: 2e Martijn Meijerink (geplaatst voor het NK),
4e Ruben van der Veen (geplaatst voor het NK, nieuw jeugd-
selectie lid), 7e Sietse de Vries, 8e Susanne Dijkstra, 
9e Joran Slager, 10e Ruben Elsinga, 11e Christiaan Dijkstra, 
12e Tjibbe de Vries en 13e Jesper Klijnstra
Pascal, Martijn en Ruben gefeliciteerd met jullie plaatsing 
namens de vereniging. Toppie.
Tot slot nog een bedankje aan de Wedstrijdcommissaris van 
Sportvisserij Fryslân, Gooitzen Hager en zijn team voor de 
prima organisatie (foto boven).
  
Kampioenschap Basisscholen Weststellingwerf
Vrijdag 15 mei is deze wedstrijd gehouden in de vijvers achter 
de scholen de Heidepolle en de Wegwijzer in Wolvega. De 
weersomstandigheden waren prima, de vis was aanwezig en 
bijna iedereen heeft vis gevangen. De opkomst was dit jaar 
minder als vorig jaar, waarschijnlijk kwam dit vanwege het 
weekend van Hemelsvaartdag. Ruben Elzinga, de winnaar 
van vorig jaar, kon helaas zijn kampioenschap niet verdedigen 
want hij zit nu op het Linde College. Dit jaar werd de strijd 
geleverd door twee toppers, deze twee jongens zijn tevens 
lid van de jeugdselectie van de hengelsportvereniging. Het 
mooiste was dat ze ook nog naast elkaar geloot hadden, op 
nummer 2  zat Christiaan Dijkstra en op 3 zat Tjibbe de Vries. 
Al snel werd de een na de ander gevangen, het was super 
spannend. Christiaan ving in totaal 554 cm vis. Tjibbe deed 
het net iets beter door 1cm meer te vangen, namelijk 555 cm. 
Hij werd dus ook de winnaar van dit kampioenschap. Verderop 
zat Leon Bakker op nummer 10, het winnende stek van vorig 
jaar. Het ging in het begin wat stroef, kleine visjes, maar op 
een gegeven  moment werden ze steeds groter. Jammer dat 
er net tijd te kort was. Nog iets langer en was hij wellicht win-
naar geworden, want de brasems zaten op zijn stekkie; resul-
taat de 3e plaats met 224 cm. Ook Sanne Dijkstra, zij zat op 
kopstek nummer 1 het mooiste plekje naast Christiaan, deed 
super haar best. Uiteindelijk werd ze 4e met 193 cm.  Dionne 
Thomas heeft ook laten zien dat ze kan vissen. Zij zat naast 
Leon en ving in het begin aardig wat visjes voor zijn neus weg. 

Ze kwam net iets te kort en eindigde op de 5e plaats met 151 
cm. Volgens ons hebben de kinderen en ouders een leuke 
avond gehad. Om iedereen een kans te geven op een prijsje 
werden er nog een paar prijsjes verloot op het steknummer-
tje waar ze zaten. De hoofdprijs van de verloting, een hengel 
van 9.5  meter, ging deze keer naar Irvan de Vries. Deze werd 
aangeboden door Hengelsportzaak De VisVrind uit Wolvega.  
Zoals altijd ging iedereen met een tas vol leerzame boekjes 
over het vissen terug naar huis. Dit jaar kregen de deelnemers 
als extraatje een medaille mee voor deelname aan deze mooie 
viswedstrijd.
De beste school was dit jaar wederom de Adelaar. Omdat 
zij hem 3x achter elkaar hebben gewonnen mogen ze deze 
bokaal houden. 

Uitslag eerste 5:     
1e Tjibbe de Vries 555 cm            
2e Christiaan Dijkstra 554 cm            
3e Leon Bakker 224 cm  
4e Sanne Dijkstra 193 cm 
5e Dionne Thomas 151 cm
 
Uitslag voor de beste school:
1e De Adelaar 641 cm
2e De Lamer 592 cm
3e Heide polle 472 cm
4e Lantscheene 428 cm
5e De Kleater 222 cm

De grootste vis werd gevangen door Tim Schuurman: een 
brasem van 54 cm. Hij kreeg hiervoor een fraaie beker.
Ook de eerste 3 beste deelnemers en de 3 beste scholen 
kregen allen een beker mee als trofee.
Namens de commissie bedanken wij de vrijwilligers die 
mee geholpen hebben om deze wedstrijd wederom te doen 
slagen.

Zomercompetitie
De vissers van H.S.V. de Snoek zijn de zomercompetitie weer 
gestart op 22 maart en zoals gebruikelijk was de eerste wed-
strijd op de steigers aan de Van Helomavaart. 
De wedstrijdcommissie heeft enkele veranderingen voor dit 
jaar ingevoerd. Dit jaar worden er tien wedstrijden gevist 
en mogen er twee wedstrijden met het slechtste resultaat 
worden afgetrokken. Werd er de voorgaande jaren nog gevist 
in een A en B-poule, dit jaar zullen de vissers in één poule 
vissen. Zodat elke visser Clubkampioen kan worden en niet 
alleen de winnaar van de A-poule. 
Ook dit jaar hebben we weer enkele nieuwe vissers kunnen 
toevoegen aan de lijst met wedstrijdvissers. De groep bestaat 
nu uit 40 wedstrijdvissers, waaronder 2 jeugdvissers en één 
dame. Gemiddeld doen er 35 vissers aan een wedstrijd mee, 
wat voor de wedstrijdcommissie ook weer de nodige proble-

men geeft wat betreft de  wedstrijdlocatie. Zo stond Gelderin-
gen voor de tweede wedstrijd op de kalender, maar gezien de 
grote van de groep moest er gekeken worden naar een andere 
locatie omdat hier te weinig ruimte was voor een groep van 
deze omvang. De tweede wedstrijd werd daarom gehouden op 
Groot Verlaat Steenwijk. 
Op het moment van schrijven hebben de wedstrijdvissers vier 
van de tien wedstrijden gevist. 

Uitslag eerste vier wedstrijden eerste drie:

Helomavaart 22 maart 2015
1e Roelof Hijlkema 2920 gram, 2e Henk Oosterhof 2430 gram 
en 3e Siep Woudstra 2410 gram.

Groot Verlaat Steenwijk 12 April 2015
1e Gaby Veldhuizen 3840 gram, 2e Arjen van der Haak 3540 
gram en 3e Siep Woudstra 3410 gram.

Heerenveen 17 mei 2015
1e Kor Fledderus 7780 gram, 2e Gerrit van Smirren 5000 
gram en 3e John Bakker 4260 gram.

Helomavaart 31 mei 2015
1e Tim Vrind 9550 gram, 2e Bennie Plat 7870 gram en 
3e Roelof Hijlkema 6920 gram.

De volledige uitslag is terug te vinden op de website: 
www.desnoekwolvega.nl
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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



Advertentie


