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Openingstijden:
Maandag 13.00 tot 18.00 uur
Dinsdag  9.00 tot 18.00 uur
Woensdag  9.00 tot 18.00 uur
Donderdag  9.00 tot 18.00 uur
Vrijdag  9.00 tot 21.00 uur
Zaterdag  9.00 tot 17.00 uur

Hengelsport Friesland
Van Harenstraat 118
9076 BZ  Sint Annaparochie
Telefoon: +31 518 40 10 20
www.hengelsport-friesland.nl
info@hengelsport-friesland.nl

Last van de kou tijdens het vissen?
Niet nodig!!

Handschoenen, mutsen, warmte laarzen, warmtepakken, Only Hot artikelen enz. op voorraad bij Hengelsport Friesland!
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Sportvisserij Fryslân

Ondanks de soms extreme weersom-
standigheden in de afgelopen periode 
hebben zich gelukkig geen calamiteiten 
voorgedaan mbt het welzijn van de vis-
sen in Fryslân. Door zuurstofgebrek, riool 
overstorten e.d. kunnen zich situaties 
voordoen waarbij de vis het letterlijk en 
figuurlijk heel erg benauwd krijgt. Op zo’n 
moment wordt er heel vaak een beroep 
gedaan op de georganiseerde sportvis-
serij om maatregelen te nemen of in te 
grijpen. Ondanks dat Sportvisserij Fryslân 
op dat vlak geen rechtstreekse verant-
woordelijkheid draagt zijn we veelal wel 
bereid om zo snel mogelijk, samen met 
de verantwoordelijke watereigenaar, mee 
te werken om de negatieve situatie op te 
lossen. Om op dergelijke momenten ade-
quaat in te kunnen grijpen wil Sv Fryslân 
een Viscalamiteitenteam formeren.

Oproep
Wij zoeken naar actieve vrijwilligers met 
hart voor de vis, die de handen uit de 
mouwen willen steken bij calamiteiten. 
Dit team van vrijwilligers kan bij calami-
teiten ingezet worden om flauwe (naar 

Calamiteitenteam
zuurstof happende) vis, mogelijk over te 
zetten naar een ander water of op een 
andere manier te redden. Het team wordt 
gefaciliteerd door Sportvisserij Fryslân en 
werkt nauw samen met Wetterskip Frys-
lân en de Werkgroep Vissen Onderzoek 
Fryslân (WVOF). 
Dus ben je: 
• Begaan met de gezondheid en het 

welzijn van vissen
• Veelal beschikbaar (ook op onverwach-

te momenten)
• Bereid de handen uit de mouwen te 

steken
Dan is wellicht een vrijwilliger functie als 
lid van het Viscalamiteitenteam iets voor 
jou. We zullen je als lid van het provinciaal 
team voorzien van een (korte) opleiding, 
zodat je in het veld kan inschatten wat de 
beste oplossing is voor de calamiteit. Het 
team komt in actie als er in een water 
flauwe vis wordt aangetroffen of de vis 
op een andere manier wordt bedreigd. Zo 
kan het gaan om situaties met een riool 
overstort, perioden met warm weer, een 
extreem hoge water afvoer of ’s winters 
als ijs en sneeuw het water afdekt. Ook 

kan het zijn dat er door werkzaamhe-
den of waterprojecten (van provincie, 
gemeente, Wetterskip,…) maatregelen 
getroffen moeten worden in het belang 
van de aanwezige vis.

Heb je interesse of behoefte aan meer 
informatie dan kun je contact opnemen 
met het kantoor van Sportvisserij Fryslân 
op 0566-624455 of een email sturen 
aan: germ@visseninfriesland.nl.

Binnen de georganiseerde sportvisserij zien we dat er 
sprake is van aanzienlijke knelpunten tussen aan de 
ene kant de uitvoering van de visserij door één van 
de beroepsvissers en aan de andere kant een aantal 
sportvissers die veel op het Lauwersmeer vissen. 

Controles
Op het niveau van de VBC Lauwersmeer en in andere verban-
den wordt hard gewerkt om te komen tot een oplossing van de 
bestaande problemen. De visserij zal binnen de huidige huur-
overeenkomsten moeten plaatsvinden en op de uitvoering daar-
van zullen periodieke controles door de handhavende instanties 
moeten plaatsvinden. De inzet vanuit de georganiseerde sport-
visserij is gericht op een adequate controle & handhaving door 
de hiertoe bevoegde instanties. 
Met nadruk laten wij weten dat het onderzoeken van vistuigen 
is voorbehouden aan aangewezen toezichthouders dan wel 
opsporingsambtenaren. Op dit moment is het zo dat er ook per-
sonen zijn die menen zelf de fuiken te moeten gaan lichten om 
een onderzoek in te stellen. Sportvisserij Fryslân keurt dit ten 

 Vissterfte in Bekhofplas? Gelukkig hoeft het 
VCT niet in actie te komen.

stelligste af en wil dringend verzoeken dit niet te doen. Vanuit de 
handhavende instanties is ons dringend verzocht sportvissers te 
wijzen op deze niet gewenste gedragingen. 

Natura 2000
Tenslotte wordt benadrukt dat we zien dat vele sportvissers 
in het prachtige gebied van het Lauwersmeer graag en met 
veel plezier vissen en zich houden aan alle regels zoals die zijn 
gesteld in onze voorwaarden. Helaas is bovenstaande waar-
schuwing nodig nu een aantal sportvissers zelf het recht in 
eigen hand meent te moeten nemen. Dat keuren we te alle tijden 
af. Onze inspanningen zijn er op gericht om verhoudingen te 
normaliseren en te zorgen voor uitvoering van een visserij die 
passend is in dit mooie en kwetsbare Natura 2000 gebied.

Lauwersmeer

het Lauwersmeer, prachtig Natura 2000 gebied
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Monitoring
De afgelopen maanden is er een uit-
voerige visstand-monitoring uitge-
voerd door Wetterskip Fryslân op de 
Friese Boezem. 
Het ging daarbij om de aantallen, de 
soorten, het gewicht en de conditie 
van de vispopulatie. Het onderzoek 
levert een bijdrage aan het vaststel-
len van de ecologische toestand van 
het oppervlaktewater.
Een aantal keren is er een vertegen-
woordiger van Sportvisserij Fryslân 
mee geweest. In de komende regio-
editie van Het Visblad/Fisk&Wetter 
(verschijnt eind november) zal er 
uitvoerig aandacht worden besteed 
aan dit project.

Er is heel goed gevist door 
onze jeugd en er zijn zelfs 
enkele in de prijzen gevallen; 
in de jongste categorie C is 
Johannes Tabak (Kootster-
tille) 5e geworden en Martijn 
Meijerink (Heerenveen) 7e. In 
cat.B is er voor Rinke Terpstra 
een hele knappe 4e plek.
Voor de volledige uitslag en 
enkele foto’s kun je kijken op 
de site van Sportvisserij Frys-
lân; www.visseninfriesland.nl 

NK Feeder
Op zaterdag 12 september heeft het Nederlands Kampioenschap Feedervissen 
plaatsgevonden in het Eemskanaal tussen Amsweer en Delfzijl. Een 17-tal deelne-
mers hebben daarbij Sportvisserij Fryslân vertegenwoordigd.
In de einduitslag was Henk Mulder van HSV de Oanslach, Harkema, 6620 gr, met 
de 5e plek wederom de best geklasseerde Fries. In 2014 wist hij de 2e plek te ver-
overen. Henk bevestigt daarmee zijn kwaliteiten als sportvisser.
Bij de eerste 20 eindigden deze keer 6 Friese sportvissers: De complete uitslag 
staat op www.visseninfriesland.nl

Nederlands kampioenschap 
Junioren
Zaterdag 5 september is het Nederlands Kampioenschap Junioren gevist in de 
Urkervaart. Namens Sportvisserij Fryslan waren er 10 afgevaardigden. Op de 
foto zie je het gehele team in de prachtige nieuwe Sportvisserij Fryslân outfit.

Bij de voorpagina
Roofblei 84 cm op het Lauwersmeer

De roofblei is een sportvis die sporadisch gevangen 
wordt in Fryslân. Zo nu en dan ontvangen we een 
melding dat er een vangst gedaan is ergens in de Friese 
Boezem of in een water dat een korte verbinding heeft 
met het IJsselmeer.

Deze keer kregen we een prachtige foto opgestuurd door 
Simon Spriensma die bijna elke woensdag en zaterdag het 
Lauwersmeer dan wel de slenken van Dokkumer Nieuwe 
Zijlen of Zoutkamp afvist op snoekbaars, vaak samen met zijn 
vismaat Arne-Menno. 
Zo ook deze keer. Na twee rustige uren werd de stilte ruw 
verstoord door een snoeiharde aanbeet op de dropshothengel 
in de steun. Na een prachtige dril kwam deze schitterende 
roofblei boven van 84 cm. 

Ook voor deze beide ‘betoefte‘ sportvissers was dit de eerste 
roofblei op het Lauwersmeer. 
Nu nog de eerste zeeforel vangen...



6 Fisk & Wetter | 4/2015

HSV Buitenpost e.o.
Uitnodiging roofvisdag
Het bestuur van HSV Buitenpost nodigt u bij deze uit voor de 
roofvisdag op zaterdag 7 november in de omgeving van
Eernewoude. Deelnemers aan deze dag worden geacht zich 
voor woensdag 4 november op te geven bij de voorzitter 
(S. Dijkstra, tel. 543582). Dit in verband met de 
"versnaperingen". De gezelligheid staat voorop en daarom is 
het geen echte wedstrijd. Om toch voor een beetje competitie 

te zorgen zal er weer een beker voor de langste roofvis en 
voor de meeste centimeters roofvis beschikbaar worden 
gesteld. Het vertrek is zoals gebruikelijk om 8.00 uur vanaf 
het parkeerterrein bij sporthal "De Houtmoune". 

Na afloop is er nog gelegenheid om onder het genot van een 
hapje en een drankje deze visdag te evalueren.

Stand kanjerbarometer 
2015 (t/m 5-9-2015)

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

Karper:
 1. A. de Vries 60,4 pond
 2. B. Kracht 34 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

Taak van Zuiden 
jeugdviswedstrijd 
Buitenpost 4-8-2015
De weersvoorspellingen waren niet al te best maar het 
bleef gelukkig zo goed als droog tijdens de feestweek 
jeugdviswedstrijd. Deze jeugdviswedstrijd werd georganiseerd 
door de feestweekcommissie in samenwerking met HSV 
Buitenpost e.o. 
Er werd gevist in de vijvers van het Molenerf. Ook dit jaar 
hadden een paar bestuursleden een paar dagen van te voren 
weer een aantal visstekken gemaakt door hier en daar flink 
wat waterplanten te verwijderen. De opkomst was met 16 
vissers een stuk minder dan vorig jaar wat zeer waarschijnlijk 
te wijten was aan de weersvoorspellingen. De vangsten 
waren voortreffelijk en alle deelnemers wisten minstens 
1 vis te vangen, iets wat zeer uitzonderlijk is voor een 
jeugdviswedstrijd.

Uitslag:
t/m 11 jaar
1. Jornt Henstra,  37 stuks,  356 cm.
2. Symen Bergstra,  16 stuks,  153 cm.
3. Jesse Henstra,  16 stuks,  147 cm.

12 t/m 15 jaar
1. Diederik Teitsma,  28 stuks,  284 cm.
2. Maurice Ploegsma,  25 stuks,  260.5 cm.
3. Sietze van der Linde, 20 stuks,  223 cm.



Marktweg 23 | 8451 CD Oudeschoot (Heerenveen-Zuid) | Telnr.: 0513-629 004 | www.hengelsportcentrumarnold.nl

Onbetwist uw hengelsportspecialist (360 m2)

Hengelsportcentrum Arnold

HENGELSPORTCENTRUMARNOLD.NL

 www.hengelsportcentrumarnold.nl

WIJ ZIJN GOED VOORBEREID OP HET 

ROOFVISSEIZOEN, U OOK?

HENGELSPORTCENTRUM ARNOLD 

ONBETWIST UW ROOFVISSPECIALIST!

Fisk&Wetter adv. 4-2015.indd   7 06-10-15   11:51



8 Fisk & Wetter | 4/20158 Fisk & Wetter | 4/2015

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. 

Niels Boonstra, 
Franeker, zeelt

Chris Schotanus, snoek 116 cm

Feije Postma, Snoekbaars

Finn toont zijn eerste visje, Foto; 'Opa' Bram Nicolai

Johan Postma, snoekbaars

Lolke Wijtsma,
 Drachten, snoek 112 cm
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Rene vd Burg, visgids lauwersmeer, snoekbaars

Edwin de Ruiter, snoek 101 cm



Tillebuorren 26
9288 AP  Kootstertille
Telefoon 0512 - 33 17 80

v.d. Meer v.o.f.

� Wij bieden u een zéér uitgebreid assortiment 
hengelsportbenodigdheden.

� Van hobbyhengel tot wedstrijdhengel!

� Alle bekende merken hengels en accessoires zult u in 
onze winkel vinden.

� Ons hoogwaardige gevarieerde aanbod visvoer van 
eigen receptuur is alom bekend in de sportvisserij.

� Daarnaast verkopen wij ook andere bekende visvoer 
zoals Evezet, Sensas, Zammataro, Geers, enz.

� Ook zijn wij rijkelijk gesorteerd op het gebied van de 
Roofvisserij enKarpervisserij.

www.hengelsportvandermeer.nl
Dé hengelsportspecialist van Noord Oost Friesland!

Like us on Facebook!

Elke 250e bezoeker die 
ons leuk vindt op Facebook 
ontvangt een waardebon
van € 25,00

Fisk&Wetter adv. 4-2015.indd   10 06-10-15   11:53
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HSV De Deinende Dobber
Visredding in Sint Annaparochie
Donderdagavond 27 augustus 2015 kreeg de Deinende Dobber 
om 18.30 uur een melding van het Wetterskip Fryslân. Er was 
gemeld dat er sprake was van benauwde vis in het water langs 
de Stadhouderkade in Sint Annaparochie. Er werd gekeken of er 
een calamiteitennummer bestond maar dit leverde niets op. Om 
inzicht te krijgen in de situatie zijn twee bestuursleden ter plekke 
gaan kijken. 
Het bleek dat als gevolg van de overvloedige regenval en werk-
zaamheden aan het riool honderden vissen in de problemen 
waren gekomen. Hierop zijn nog twee bestuursleden gewaar-
schuwd en is men met schepnetten naar de locatie gegaan. Het 
waterschap, dat inmiddels ook ter plekke was, had eveneens 
contact opgenomen met de Toezichtkring Natuurhandhaving 
NoordWest Friesland. Deze instantie kwam de situatie eveneens 
in ogenschouw nemen en nam contact op met de gemeente 
om, indien noodzakelijk, inzet van de brandweer mogelijk te 
maken. 
De medewerker van het waterschap nam intussen op een aantal 
plaatsen monsters om het zuurstofgehalte te meten. Hieruit 
bleek dat dit ten noorden van de werkzaamheden onvoldoende 
was en dat de vis in dit gedeelte te kampen had met zuurstof-
gebrek. Wanneer hier niets aan gedaan werd zou dit leiden tot 
vissterfte. Ten zuiden van de dam was het gehalte gelukkig 
hoger. Zodoende was het overzetten van de vis naar deze plaats 
de beste optie. 
De aanwezige bestuursleden hebben met hun schepnetten een 

paar honderd vissen, veelal kleine voorn, baars, kolblei en snoek-
jes, maar ook een aantal grotere snoeken geschept. Gelukkig 
droegen ook buurtbewoners een steentje bij. Zij zorgden voor 
emmers en kuipen met water en hielpen met het overzetten 
naar het betere gedeelte. Na 21.00 uur werd het te donker om 
door te gaan en werd besloten om de volgende ochtend te 
bezien of de reddingsoperatie moest worden voortgezet. Dit 
bleek niet noodzakelijk. De werkzaamheden waren afgerond 
en omdat het water weer met elkaar in verbinding stond is dit 
incident goed afgelopen. 
Opnieuw is gebleken dat een plan van aanpak voor derge-
lijke incidenten noodzakelijk is. Hierdoor kan veel tijd worden 
gewonnen. Nu is het door de inzet en inventiviteit van diverse 
instanties en de hulp van buurtbewoners goed afgelopen, maar 
als dit op een afgelegen gebied plaats gaat vinden en/of een van 
de instanties wordt niet gewaarschuwd, dan kan het ook anders 
aflopen. 
Het bestuur van de Deinende Dobber zal bij Sportvisserij 
Fryslân opnieuw aandringen op het uitwerken van een dergelijk 
plan. Gelet op de vele contacten waarover de Toezichtskringen 
Natuurbescherming beschikt, is het wellicht verstandig om deze 
hierbij te betrekken. Als laatste bedankt het bestuur van de Dei-
nende Dobber alle mensen die ons hierbij hebben geholpen.

Ruud de Boer
Voorzitter De Deinende Dobber

Competitie De Lytse Fisker
werd goed gevangen. Na afloop van de 
wedstrijd waren er in totaal 133 vissen 
gevangen. Winnaar van de wedstrijd 
werd Jelle van der Ploeg met 23 vissen, 
tweede werden Arjen Westra en Anke 
Reitsma, beiden met 18 vissen. 
De prijsuitreiking is op 16 september 
gehouden in Ons Huis te Sint Annapa-
rochie.
Tijdens de competitie hebben de kin-
deren goed hun best gedaan en zijn in 
totaal 396 vissen gevangen. Een paar 
keer is tijdens een wedstrijd een karper 
gehaakt, maar helaas verspeeld. Alleen 
Anke Reitsma wist een karper van 34 
cm op het droge te krijgen. Duidelijk is 
te merken dat de cursus vruchten heeft 
afgeworpen. Dit blijkt onder meer uit het 
behandelen van de gevangen vis en het 
zorgvuldig terugzetten. Ook de voor-

bereiding, waaronder het uitpeilen van 
de dobber ging erg goed. De competitie 
was geslaagd en een aantal deelne-
mers heeft zich al weer aangemeld voor 
volgend jaar. 
De totale uitslag was als volgt:
1) Simen Westra, 58 vissen
2) Jelle van der Ploeg, 56 vissen
3) Anke Reitsma, 53 vissen
4) Arjen Westra, 45 vissen
5) Ineke Reitsma, 43 vissen
6) Oane Willem Kolthof, 40 vissen
7) Ytsen Vroom, 36 vissen
8) Micha Ynema, 31 vissen
9) Vincent Gerlofsma, 29 vissen
10) Wilco Miedema, 5 vissen

De grootste vis van de competitie is 
gevangen door Simen Westra, hij ving 
een brasem van 35 cm. 

Op woensdag 9 september is de 5e en 
laatste wedstrijd gevist van De Lytse 
Fisker, de jeugdafdeling van HSV de Dei-
nende Dobber. De wedstrijd werd gevist 
aan de Berlikumer Wijd met fraai weer. 
Het was spannend want de voorlopige 
uitslag lag dicht bij elkaar. De kinderen 
gingen er enthousiast tegenaan. Er 

Simen Westra, winnaar van 
de jeugdcompetitie
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Op 12 september is de najaars-regiowedstrij gevist, 
georganiseerd door de gezamenlijke besturen van HSV de 
Voorn te Harlingen, HSV Ons Genoegen te Makkum, HSV De 
Bears te Balk en HSV de Deinende Dobber te St. Annaparochie. 
De vislocatie was de Workumer Trekvaart.
De organiserende vereniging was deze keer HSV de Deinende 
Dobber uit St. Annaparochie. 28 vissers deden mee aan de 
wedstrijd en er werd gevist van 09.00 - 13.00 uur. Er werd 
in vier vakken gevist, waarvan twee vakken (A en B) tussen 
Tjerkwerd en Parrega en twee vakken (C en D) tussen Parrega 
en Workum. Om 07.30 uur werden de visstekken verloot in 
dorpshuis de Gearhing te Parrega. Na het openingswoord 
van Frans Temme vertrok iedereen naar de waterkant en kon 
worden begonnen met het opbouwen van de stek. Om 09.00 
uur klonk het beginsignaal. Het was prachtig visweer, bewolkt, 
weinig wind en niet koud. De visvangst viel een beetje tegen. Er 

Najaar-regiowedstrijd 

HSV De Voorn, De Deinende Dobber, Ons Genoegen

werd redelijk gevangen, maar de grote brasem liet het afweten. 
Na vier uur gevist te hebben ging om 13.00 uur het eindsignaal 
en werd na de weging de prijsuitreiking gehouden in dorpshuis 
de Gearhing. Hier stond voor iedereen een snack klaar. Hierna 
ging spreker van dienst Frans Temme over tot de prijsuitreiking 
en kregen de prijswinnaars een vleespakket mee naar huis. Na 
afloop werd een groepsfoto van de prijswinnaars gemaakt. 
De uitslag was als volgt:
Vak A:
1) Freerk van Duinen, HSV Ons Genoegen, 4.130 gram
2) Rob Ras, HSV Ons Genoegen, 2.670 gram
3) Ysbrand Kiela, HSV de Bears, 2.470 gram
Vak B:
1) Rob den Boer, HSV de Deinende Dobber, 3.087 gram
2) Bert Dorenbos, HSV de Voorn, 3.022 gram
3) Jelle Bosma, HSV de Bears, 2.306 gram
Vak C:
1) Piet Bakker, HSV de Bears, 3.817 gram
2) Fred van der Ham, HSV de Bears, 3.172 gram
3) Bouwe van der Veen, HSV de Voorn, 3.097 gram
Vak D:
1) Frans Temme, HSV de Deinende Dobber, 4.057 gram
2) Hielke Soeten, HSV de Bears, 3.027 gram
3) Wiebe van der Werk, HSV de Bears, 2.472 gram
Na afloop werd de kampioen van de regiowedstrijden van 2015 
bekend gemaakt. De eer was voor Rob den Boer van HSV de 
Deinende Dobber. 

Wanneer u dit leest is de zomercompetitie afgelopen en gaat 
de wintercompetitie op korte termijn van start. Voor 2015 
staan de volgende wedstrijden nog op het programma:

• 14 november, 1e winterwedstrijd, Harlingervaart te Hemert
• 21 november, 1e puntenwedstrijd, stadsgracht te Bolsward 
 (bij oude politiebureau) *
• 5 december, 2e puntenwedstrijd, Inthiemasingel (Diepe 
 Dolte) te Workum *
• 12 december, 2e winterwedstrijd, Gleibakkerij te Bolsward

Wedstrijden gemerkt met een * zijn alleen toegankelijk voor 
leden van HSV Ons Genoegen. Wil je ook meedoen, maar ben 

je geen lid van HSV Ons Genoegen? 
Wordt dan B-lid van deze vereniging voor een klein bedrag 
per jaar. 

Wedstrijdrooster tot en met december

Najaarsbijeenkomst
Op vrijdag 6 november wordt de jaarlijkse najaarsbijeenkomst/prijsuitreiking gehouden in Slachtehiem 
te Lollum/Arum. Noteer deze datum op je kalender!
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Van de wedstrijdcommissie
Sinds de vorige uitgave van Fisk & Wetter zijn er weer 6 wedstrijden gevist 
door de gezamenlijke hengelsportverenigingen De Deinende Dobber, Ons 
Genoegen en De Voorn. Hieronder volgt een korte terugblik…

Nachtwedstrijd
In de nacht van 4 op 5 juli is de jaarlijkse 
nachtwedstrijd gevist in het Prinses 
Margrietkanaal bij Oude Schouw. Er 
waren 12 deelnemers. Het was op en 
top zomerweer, met een licht windje. Er 
werd door alle deelnemers vis gevan-
gen. Al in het begin van de nacht was 
duidelijk dat de wedstrijd erg spannend 
zou gaan worden. Harrie Olde Olthof en 
Anne Dirk van Assen haalden in hoog 
tempo brasems van de overkant. Uit-
eindelijk bleek Anne Dirk de meeste vis 
te hebben gevangen, ruim 53 kg. Harrie 
werd tweede met ruim 45 kg. Om half 
een werden de deelnemers verrast met 
een heerlijke barbecue, verzorgd door 
Freerk van Duinen.

Verrassingstocht
Op 11 juli werd de verrassingstocht 
gevist aan het Van Starkenborghkanaal 
bij Dorkwerd (Groningen). Er waren 15 

deelnemers. Het was warm (zeg maar 
HEET) zomerweer, met volop zon. 
Vreemd genoeg werd de meeste vis 
gevangen op de hoogste steknummers 
(van 8 t/m 15). Mogelijk dat dit te maken 
had met graafwerkzaamheden van 
Rijkswaterstaat op enige afstand van 
het parcours. Winnaar werd Freerk van 
Duinen op steknummer 11 met 35,645 
kg. Na afloop werd heerlijk gegeten bij 
restaurant “De Haven” in Drachten en 
kreeg iedere visser een grote doos met 
vlees mee naar huis, klaargemaakt door 
slagerij de Vos te Drachten.

Koppelwedstrijd
Op 8 augustus was de koppelwedstrijd 
bij Dronrijp. Tijdens deze wedstrijd 
wordt een visser van de A-klasse gekop-
peld met een visser van de B-klasse. 
Het was zonnig weer met weinig wind. 
Er werd redelijk vis gevangen, alleen de 
grote brasem liet het afweten. De beide 

eindstekken waren goed voor de 1e en 
2e prijs. 
Winnaar werd het koppel Piet Topma/
Tiny Hooisma-Hut met 4,471 kg vis. 

Slachte Marathon
Op 22 augustus is de Slachte marathon 
gevist, de viswedstrijd die 12 uren duurt 
en die wordt gesponsord door Klaas 
Bakker van Zorgboerderij Slachtehiem 
te Lollum/Arum. De wedstrijd werd 
gevist aan het van Harinxmakanaal bij 
Ungabuurt, Midlum. Het was zonnig en 
warm zomerweer met weinig wind. In 
het begin van de wedstrijd stond er een 
sterke stroming, toen werd de meeste 
vis gevangen. Later op de dag werd er 
niet veel meer gevangen. In de A-klasse 
werd Klaas Bakker winnaar met 19,430 
kg. In de B-klasse was Remco Dorenbos 
winnaar met 13,979 kg. Na de weging 
hebben de vissers gezamenlijk gegeten 
bij het restaurant met de grote M. te 
Midlum.

5e Bekerwedstrijd
Op 29 augustus was de 5e bekerwed-
strijd van de zomercompetitie in het Van 
Harinxmakanaal bij Dronrijp. Ondanks 
het prachtige zomerweer werd er weinig 
gevangen.
In de A-klasse won Be Sluiter met 2,706 
kg en in de B-klasse ving Rene de Jong 
de meeste vis met 3,402 kg.

Besturenwedstrijd
Eén maal per jaar wordt een wedstrijd 
gevist onder de besturen van De Voorn, 
De Deinende Dobber, Ons Genoegen en 
Op Lok Ut. HSV de Deinende Dobber 
had deze keer de organisatie. Er werd 
gevist in het van Harinxmakanaal bij 
Ungabuurt. Het was bewolkt weer, er 
stond een stevige wind en af en toe 
werden de vissers getrakteerd op een 
bak met regenwater. Van de individu-
ele deelnemers eindigde Bé Sluiter als 
hoogste met 4,260 kg. De grootste 
vis werd gevangen door Adrie de Boer 
(45,9 cm). HSV Ons Genoegen won het 
verenigingsklassement met 12,663 kg. 

Bé Sluiter, winnaar van de 5e bekerwedstrijd en de besturenwedstrijd.
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Contributie 2016
De tijd van het betalen van de contributie voor het nieuwe 
visjaar is weer aangebroken. Bij vele leden is de contributie 
al van hun rekening afgeschreven via een automatische 
incasso, en zij kunnen binnenkort de VISpas 2016 in hun 
brievenbus verwachten. 
De andere leden die nog met een acceptgiro betalen zullen 

HSV De Voorn

deze spoedig ontvangen.
Is de contributie niet van uw rekening afgeschreven en 
heeft u voor half november ook nog geen acceptgiro ont-
vangen neem dan contact met de penningmeester op, zijn 
gegevens kunt u vinden op onze website
www.devoornharlingen.nl.

Het is bijna een traditie dat er tijdens de 
Visserijdagen in Makkum een viswed-
strijd voor kinderen wordt georgani-
seerd. Ook deze keer is de organisatie 
van de Visserijdagen, samen met 
Hengelsportvereniging “Ons genoegen” 
Makkum e.o. op 21 augustus er weer in 
geslaagd dit gebeuren van de grond te 
krijgen. Niet dat dit altijd even gemak-
kelijk is. De deelnemertjes is niet het 
probleem, want het maxi-
male aantal van 30 is in geen 
tijd gehaald, maar de vrijwil-
ligers vinden voor de begelei-
ding vergt meer inspanning. 
Bij het organiseren van een 
evenement voor kinderen gaan 
we er van uit dat er één bege-
leider per 2 á 3 kinderen moet 
zijn. Ook dit keer is dat weer 
gelukt. Bij deze: BEDANKT 
VRIJWILLIGERS!!!!!
Het gaat natuurlijk om het 

Ons Genoegen Makkum
Viswedstrijd Visserijdagen

vissen van de kinderen. De locatie is 
midden in het dorp, het Vallaat vlak voor 
de sluis. Een pracht plek waar altijd vis 
is. Het fanatisme waar dat van kinde-

ren mee gebeurd is een pracht gezicht. 
Gespannen turen naar je dobber, mis-
slaan en dan raak!!! en dan is de vis zo 
groot dat alles kapot gaat. Tranen dus, 
het hele snoer weg en de vis telt ook 
niet eens. Snel wordt er een compleet 
nieuw snoer gemonteerd en maar weer 
verder vissen. Maar van vissen krijg 
je honger en dorst. Het is dus maar 
goed dat Jumbo supermarkt voor ieder 
deelnemertje een rugzakje met eet- en 
drinkbare inhoud heeft gemaakt. Na 
ruim een uur vissen is de wedstrijd ten 
einde en kan de uitslag bekend worden 
gemaakt. Voor de beste negen visser-
tjes was er een hengel als prijs. Tjalling 
Horjus bleek met 9 vissen het meest 
succesvol te zijn geweest en krijgt als 
winnaar de mooiste hengel. 

1. Tjalling Horjus (11 jaar) 
2. Jordi Molenaar (6 jaar) 
3. Pyter Haarsma ( 7 jaar)
4. Jesse Roorda (10 jaar) 

5. Sytze Horjus (12 jaar) 
6. Maarten de Witte (10 jaar) 
7. Liam Mijnsbergen (7 jaar) 
8. Franca Huisman (8 jaar)
 9. Tigo van Dijk (8 jaar) 

Alle deelnemers ontvingen een 
tasje met o.a. een zak voer en een 
hakensteker. 
De prijzen werden beschikbaar 
gesteld door Idzenga Hengel-
sport en Dierenspeciaalzaak.

1

3
2
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WSVC Workum

Op zaterdag 12 september heeft HSV Workum weer een 
forel visdag georganiseerd. De visdag werd gehouden in 
Sint Annaparochie. Er werd gevist van 12.30 uur tot 17.00 
uur en de animo van de leden was goed.
In totaal 25 leden deden mee.
 
Het weer was goed en de meeste leden hadden op het 
eind van de dag wat gevangen. De grote winnaar was Piet 
Feenstra en had de dag van zijn leven. 

Forel visdag
Na afloop was er nog een bbq. Het heeft iedereen goed 
gesmaakt. Er werd gezellig gekletst over de dag en ieder-
een ging met een volle buik en een goed humeur naar huis. 
Voor ons als HSV was het een geslaagde dag.

Fotowedstrijd

Koppelwedstrijd
Na het grote succes van vorig jaar organiseert de Workumer 
Sport Vis Club (W.S.V.C.) ook dit jaar weer een Roofvis-
koppelwedstrijd voor haar leden. Ook wel bekent als 
Streetfishing.
Het evenement vindt plaats in de binnenwateren van Workum 
en wordt gehouden op zaterdag 28 november van 9:00 uur 
tot 15:00 uur.
Voor de drie winnende koppels én voor de visser met de 
grootste vis zijn mooie prijzen te winnen.

Er wordt weer volop gevist deze zomer! En daar willen we als 
Workumer Sport Vis Club iets tegenover stellen. Heb je mooie 
foto's van jouw vangsten kunnen maken? Stuur deze dan op 
naar ledenbeheer@hsv-workum.nl en ding mee naar leuke 
prijzen. De eerste prijs is een taart met daarop jouw winnende 
foto! Let op: het gaat er niet om wie de grootste vis heeft bin-

nen gehengeld. Ook maakt het niet uit welke soort vis je hebt 
gevangen. De foto's zullen worden beoordeeld op punten als 
compositie, kadering en scherpte.
Inzendingen kunnen worden gestuurd t/m 31 december 2015 
en zullen op de website worden geplaatst. Deelname is alleen 
voor leden!

De prijsuitreiking vindt plaats in De Witte Herberg onder het 
genot van een drankje en een warme hap, aangeboden door 
de Workumer Sport Vis Club.
Er is plaats voor maximaal 15 koppels, dus wacht niet te lang 
met inschrijven.

De inschrijving gaat via onze website www.hsv-workum.nl 
waar ook alle verdere informatie over de wedstrijd te vinden is. 
of via de mail ledenbeheer@hsv-workum.nl 
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