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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...
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HSV Buitenpost e.o.HSV Heerenveen
Piet Alberts, clubkampioen
Vrijdag 10 juli werd de laatste competitiewedstrijd gevist aan 
het Nieuwe Kanaal te Heerenveen. Onder prima omstandighe-
den wist Piet Alberts uit Luxwoude de wedstrijd in zijn voor-
deel te beslissen met 5033 gr. vis . Gevolgd door Taco Swan 
uit De Knipe met 2743 gr. en Lammert Hofman uit Oude-
schoot met 2617 gram. Met deze laatste overwinning hen-
gelde Piet Alberts eveneens het kampioenschap binnen. Van 
de 10 wedstrijden wist hij er in totaal vier te winnen, waardoor 
zijn puntentotaal op 15 kwam. Op de tweede plaats eindigde 

Gerhard Cox met 36 wedstrijdpunten. Taco Swan wist met 
een eindspurt nog beslag te leggen op de derde plaats met 
42 punten. Daarmee wist hij Andries de Boer uit Luinjeberd 
net 2 punten voor te blijven. Op de vijfde plaats eindigde 
Bauke Dikkerboom uit Heerenveen met 45 wedstrijdpunten. 
De organisatoren van de 10 wedstrijden konden terugzien op 
een prima seizoen waarin een totaal van bijna 500kg vis werd 
gevangen met een gemiddelde van 2.752 kg per sportvisser 
per wedstrijd.

De “Wiebe Vonk” Vaderdag wedstrijd 2015
Vrijdag 19-06-15 vond weer de “Wiebe 
Vonk ‘vaderdag wedstrijd’ in het Nieuwe 
kanaal te Heerenveen plaats. 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 ( met 
minimaal 15 cm lengte voor de vis). 

Na 3 uren vissen werden de gevangen 
vissen gemeten. Daarna gingen we 
weer naar cafe de Drie Pilaren en onder 
het genot van een hapje en een drankje 
werden de prijzen uitgereikt en was 
er voor iedereen een prijs beschikbaar 
.Door slagerij “Bigmans” de vleesprij-
zen, door “Het Fiskhuys Heerenveen” 
visbonnen, door Hengelsportcentrum 
“Arnold” diverse hengelsportartikelen en 

HSV Heerenveen een bloemetje voor de 
winnaars en voor de dames. De bekers 
zijn beschikbaar gesteld door café de 
Drie Pilaren.

Uitslag van de 3 winnaars zijn;

1e K. Schokker 266 cm.
2e L. Hofman 245 cm.
3e A.Willems 243 cm.

Klaas Hoen wint Batavusfiets
Zaterdag 5 september was het zover 52 vissers hebben zich gemeld bij café de Streek om de Grote wedstrijd van HSV 
Heerenveen te vissen. Ook dit jaar is er een fiets belangeloos ter beschikking gesteld door Batavus.
De locatie was gewijzigd van de Nieuwe Vaart Tijnje naar de Hooivaart i.v.m. overtollige riet groei. Het weer werkte niet 
echt mee. Wind en regen en een heftige stroom in de Hooivaart.
Na 5 uur vissen volgde de volgende uitslag.

A vak
1e J. Snip 1747 gr.
2e D. de Wit 1672 gr.
3e K. Schokker 1308 gr.
4e H. Hoeksma 1178 gr.
5e S. Marre     1158 gr.
6e H. Mulder    823 gr.
7e J. Bousma    710 gr.

Roofvisdag jeugd
Zondag 1 november - Locatie trailerhelling Driewegsluis - Aanvangstijd 10 uur eindtijd 16:00 uur.
13 uur gezamenlijke lunch halverwege het parcours. Er word gevist vanuit de boot op het snoekrijke water van Kalenberg. 
De indeling van de boot is 1 schipper en 1 kind. Er worden alleen kinderen toegelaten met een geldig zwemdiploma.
Opgave via roofvisdag@hsvheerenveen.nl

B vak
1e K. Hoen 6160 gr. Winnaar van de Batavus fiets.
2e H. Snip      5280 gr.
3e J. Weening   4010 gr.
4e H de Haan    3022 gr.
5e B. Poelsema  2300 gr.
6e K.Kooistra   2280 gr. 
7e L. Marre     2280 gr. 



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!
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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. 

Niels Boonstra, 
Franeker, zeelt

Chris Schotanus, snoek 116 cm

Feije Postma, Snoekbaars

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

Lolke Wijtsma,
 Drachten, snoek 112 cm

Johan Postma, snoekbaars
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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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Ouderenvisdag HSV Heerenveen
Zaterdag 22 augustus werd weer de jaarlijkse ouderenvisdag georganiseerd in samenwerking met “Meriant”. Wederom 
werd er gevist aan de vijver bij “Anna Schotanus”. Er waren zo’n 25 ouderen die met het prachtige weer wel even wilden 
vissen. Op de Oostelijke steiger werd goed gevangen, de westelijke steiger was hard werken voor weinig vangsten. De 
winnaar had ruim 100 cm aan vis in totaal. Alle prijswinnaars kregen een prijsje en iedereen werd weer bedankt voor de 
gezellige middag en tot volgend jaar.

HSV De Kleine Dobber Donkerbroek

Op de laatste viswedstrijd zijn de winnaars van het hele jaar 
bekend gemaakt. Na de laatste wedstrijd zijn we met de 
wedstrijdvissers gezellig uit eten geweest ter afsluiting van 
het seizoen, ….. dit was wel op eigen kosten. 
De uitslagen kunt u terug vinden op onze site 
www.hsv-de-kleine-dobber.nl

Herfst
Ook wordt er in de herfts weer een roofviswedstrijd gehouden 
echter deze is hoogstwaarschijnlijk al geweest als u dit blad 
in huis krijgt. De exacte datum staat op onze site, daar kunt u 

Nieuws van het bestuur
Het is eind oktober en de viswedstrijden zijn weer afgesloten voor de winter.

controleren of de dag reeds geweest is.
In oktober ontvangt u de HSV-nieuwsbrief en vindt ook de 
automatische incasso plaats op uw rekening voor de nieuwe 
VISpas 2016. Dit zal rond 25 okt zijn.
We melden nu reeds dat in maart 2016 weer de 
ledenvergadering plaats zal vinden. Ook hier geldt kijk op onze 
website voor de exacte datum.

Jan Rozenberg met een ‘dikke platte’ .
Jan Rozenberg met fraaie snoek.
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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 industrieter-
rein de Woudfennen. Hier was vorig 
jaar met de scholenwedstrijd heel 
goed gevangen. 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 tien jaar 
1e prijs Gerben met 78 cm 
2e prijs Richard met 58 cm 
3e prijs Froukje met 28 cm. 

Tot 14 jaar 
1e prijs Mark met 71 cm 
2e prijs Wolter met 15.5 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.

HSV Joure
Aangezien er in de vorige editie een verkeerde foto is geplaatst bij onderstaand verslag herplaatsen we dit nu met de juiste foto.

Jeugdviswedstrijd

HSV Voorwaarts
Van de bestuurstafel
Op 30 oktober zal de afronding van de laatste fase van de 
Drachtstervaart worden gevierd. Daarmee hebben de leden 
van HSV Voorwaarts Drachten er een mooie vislocatie bij. Tot 
het haventje nabij het centrum mag er worden gevist door 
onze leden. Dit is vastgelegd in de overeenkomst tussen de 
gemeente en de HSV. Nu al wordt er op plekken langs de 
vaart gevist. Er is namelijk al een verbinding met het buiten-
water en zodoende zijn er al een paar dikke vissen de vaart 
opgezwommen. Leuk om te zien dat er naast de eerste boot-
jes ook al sportvissers actief zijn.

ALV
Op dinsdag 24 november wordt weer onze halfjaarlijkse ALV 
gehouden. Een leuk moment om elkaar als leden weer te 

treffen. Meestal komen er zo’n zestig leden. We nodigen vaak 
een bijzondere gastspreker uit, we houden een loting met 
interessante prijzen en verder is er ruim gelegenheid om de 
laatste sterke visverhalen uit te wisselen.

Vissteigers
Om het aantal visstekken goed op peil te houden, zijn er 
wensen vanuit de HSV om een aantal vissteigers aan te 
leggen. Dit is meegenomen in het gemeentelijk waterplan. 

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 oostkant van de Wiken aan te 
leggen.
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We traileren bij de Grote Wielen en het 
laatste stuk voor onze stek wordt trollend 
afgelegd met 2 pluggen om direct de nul 
proberen weg te werken, zodat we straks 
ontspannen op groter wild kunnen vis-
sen. Een snoekje van krap 60 centimeter 
springt op een voorn-achtige plug en 
komt even aan boord voor een foto.

Thuiswater
Stephan was 10 jaar toen hij met zijn 
vader ging snoekvissen in de wijk 
Heechterp en ving aan een visje onder 
de dobber een snoek van 90 centimeter. 
Na veel op karper te hebben gevist werd 
deze visserij uiteindelijk toch weer voor 
het snoekvissen verruild. Het Veluwe 
Meer wordt door hem vaak bevist waar 
ook zijn PR snoek van 116 centimeter 
is gevangen. De Leeuwarder wateren 
worden met korte sessies aangedaan, 
waarbij vaak vanaf de kant wordt 
‘gestrûnt’ en regelmatig ook snoekbaars 
wordt gevangen. De grootste snoek op 
de thuiswateren is 111 centimeter.

Fireball
Als we bij onze stek aankomen zien we 
veel activiteit op het scherm en vooral op 

HSV Leeuwarden
Snoeken in de Leeuwarder wateren

half water. Naast veel springende aas-
visjes zien we zelfs op 7 meter water een 
snoekbaars met zijn kop uit het water 
komen. Stephan zet een dobberhengel 
met molen en een reelhengel, uiteraard 
met een typische snoekenreel, in met 
daar aan een Fireball. De aasvissen zitten 
keurig in een grote ingebouwde bun met 

 
Op zondag 13 september jongstleden ben ik met de 29-jarige Leeuwarder 
snoekspecialist Stephan Lamphen, vanuit zijn boot, gaan kijken of er nog 
wat snoeken gewillig waren. 

elektrische pomp in zijn mooie alumi-
nium boot. We krijgen wat aanbeten 
tegen de taluds, maar helaas kunnen we 
niets haken. Uiteindelijk op de windkant 
krijgen we serieuzere aanbeten en meldt 
zich op 5 meter diepte een snoek van 
ruim 90 centimeter onder de dobber. Na 
een mooie dril kan de vis keurig geland 
worden en dankzij een enkele haak wordt 
de snoek zonder schade weer teruggezet; 
uiteraard na een korte fotosessie. 
Omdat er zo veel activiteit te zien is, 
zowel op het scherm als op het water 
zelf, besluit ik een shadje uit te gooien 
voor wat baars of snoekbaars en wat 
pelagisch te werk te gaan. Er knalt een 
redelijke snoekbaars op het kunstaas, 
maar deze wordt helaas niet gehaakt 
want het shadje blijkt bijna van de haak 
te zijn geschoven…
Stephan gebruikt een dyneema lijn van 
15 kilo en stalen onderlijn van 18 kilo 
trekkracht. Uiteraard ontbreken de vlijm-
scherpe haken voor de dobbervisserij en 
dreggen voor de Firelball en pluggen niet.
De Leeuwarder wateren zijn dus zeker 
de moeite waard om op roofvis te gaan 
vissen.

Siu de Moor
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“Ridder” Herman Stek, 
ex-bestuurslid HSV Leeuwarden

HSV Leeuwarden

“Ridder Herman, ik heb vandaag Khai, 
mijn eigen zoon, meegenomen om sym-
bolisch van je laatste visles te mogen 
genieten. Zou je dit willen doen?” Ik 
kreeg een vastberaden knik en een ja.
Herman ontfermde zich gelijk over de 
7-jarige HSV Leeuwarden lid en gelijk 
stond de tweede vismeester, Magda, er 
ook bij om zijn hengel op te tuigen.
Herman begon zelf op 6-jarige leeftijd 
met een boomtak als hengels en een 
worm aan de haak zijn eerste visjes te 
vangen in een vijver. Toen hij 27 jaar was 
kwam hij voor het eerst in het bestuur 
van HSV Leeuwarden en uiteindelijk 
ruim 20 jaar ingezet om onder de jeugd 
het sportvissen te stimuleren.  
Ons gesprek werd zwaar verstoord 
door een kreet van Khai; tegen de 
verwachting in werd er vrij snel een forel 
gehaakt, maar helaas loste de vis. Vlot 
daarop vangt hij zijn eerste forel.

Op zaterdag 29 september 2015 is de 82-jarige Herman Stek, ex-voorzitter 
van de jeugdcommissie HSV Leeuwarden, tot Ridder in de orde van Oranje 
Nassau geslagen door de Burgemeester van Leeuwarden Ferd Crone.
Onlangs heb ik met Herman en zijn opvolger Magda Nelen afgesproken in 
een forellenvijver te Kollumerzwaag voor een interview.

Zeer gedreven
Onder leiding van Herman begon de 
jeugdcommissie vislessen te geven aan 
75 kinderen met 10 vrijwilligers, heden 
zijn er ruim 500 kinderen met 24 vrijwil-

ligers; een prachtige groei waar Magda 
ook aan mee heeft mogen werken en nu 
dit mag voortzetten als voorzitter van 
de jeugdcommissie. Ook vraag ik aan 
haar wat de sterke eigenschappen zijn 
van Herman en daar hoefde ze niet over 
na te denken: “Direkt, eerlijk, interesse 
in de mens en zeer gedreven. Wellicht 
is dat laatste ook zijn valkuil, maar dat 
heeft hem ook de successen gebracht, 
overigens niet alleen in de sportvisserij 
maar ook bij de hulp voor daklozen en 
als bestuurslid van de Leeuwarder Hoc-
key Vereniging”.
Herman geeft ondertussen een dobber 
aan Khai, want die wilde wat passiever 
vissen. Ook met deze montage leverde 
een forel op. 
De 82-jarige “Ridder” wil nu zelf ook 
een vis vangen en gaat actief achter de 
vis aan en kamt de vijver gestructureerd 
af en met succes!

Laatste Visles
De vislessen kun je ook zien als praktijk 
biologielessen: De kinderen (10-14 jaar) 
maken niet alleen kennis met de vis 
en zijn eigenschappen maar ook met 
andere waterdieren. Het valt op dat de 
kinderen de waterdieren vaak niet bij 
naam kennen, laat staan welke vissen de 
bek naar beneden of naar boven hebben 

Ridder Herman en Burgermeester Crone.

Vismeester Herman met Khai.
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Al vanaf midden jaren tachtig van de 
vorige eeuw werkt hij bij de Gemeente 
Leeuwarden en heeft daar diverse 
functies bekleed. “Mijn huidige functie 
is manager van Bureau Zelfstandigen 
Fryslân”, zegt de geboren Leeuwarder, 
“een prachtige functie die ik met veel 
enthousiasme elke dag uitvoer”.
Onder de bezielende leiding van zijn 
vader en broers viste Sjors nog eerder 
dan hij kon lopen…In het begin vooral 
voor de pot, want de familie Hempenius 
had het niet zo breed en gevangen vis 
was daarmee kostbaar en lekker voed-
sel. “Net als iedereen in die tijd ben ik 
begonnen met bamboehengeltjes. Later 
ontdekte ik de volglas- en glasvezelhen-
gels wat al een duidelijke verbetering 
teweeg bracht in mijn visserij”. Begin 
jaren zeventig las Sjors in het toenma-
lige ‘Visblad’ prachtige artikelen van Jan 
Schreiner, waarbij de schrijfstijl en de 
visie van de oude meester op sportvis-
sen hem tot op de dag van vandaag een 
echte ‘Schreineradept’ heeft gemaakt en 
daardoor ook een echte Fair Play (hand 
gebouwde hengels van Jan Schreiner) 
liefhebber is geworden.

staan, wat uiteraard essentieel is, zodat 
je weet hoe je een vis moet belagen.
Herman heeft jaren lang wekelijks in 
zijn eentje de tuigjes zitten te maken 
en alle voorbereidingen waaronder het 
“papierwerk” getroffen voor de visles-
sen. Gelukkig kwam er hulp van Magda 
en Sportvisserij Nederland ging mede 
faciliteren in het materiaal.
“Herman volgens mij ben je weer 
geslaagd! Er zijn twee forellen voor 
Khai uitgezet en die heeft hij terug 
gevangen en jij hebt ook je vis weten 
te verschalken”. 
Namens Khai en het bestuur hartelijk 
dank dat je je laatste visles wilde geven.

Siu de Moor

Nieuwe secretaris 
Sjors Hempenius is 63 jaar en tijdens de laatste Algemene Ledenvergadering 
verkozen als bestuurslid en door het bestuur benoemd als secretaris. Een 
Fries in hart en nieren, maar daarnaast ook een echte wereldburger.

Broers
De snoek was toen zijn favoriete vis en 
werd belaagd met levend aas aan de 
bovengenoemde hengels. 
Later door zijn zakelijke contacten kon 
hij ook op privéwater vissen waar veel 
en grote karpers te vangen waren en 
daarmee was de tweede passie een 
feit. Samen met zijn broers en andere 
vismaten hebben ze de tijd meegemaakt 
dat het "moderne" karperen populair 
werd waarbij vangsten van meer dan 20 
karpers per dag met de revolutionaire 
boilies, overdag met twee man tot de 
mogelijkheden behoorden. “Een heer-
lijke tijd waar ik met plezier op terugkijk. 
Maar snoek is naast de karper ook altijd 
favoriet gebleven”. Zware telescoophen-
gels met levend aas veranderden onder 
invloed van Jan Schreiner in lichte spin-
hengels van 10 gram met fijne terrible-
spinnertjes. “Zo'n 25 jaar geleden kreeg 
hij samen met zijn broer (en vismaat) 
de beschikking over een visboot met 
dieptemeter. Grote snoek, vooral in de 
winter, werd het doel in de Friese wate-
ren. De Franse karpers en meervallen zijn 
jaarlijks niet veilig bij Sjors, maar Spanje, 

Duitsland, Denemarken en Portugal zijn/
worden ook niet overgeslagen met vis-
sessies.   
Behalve sportvissen heeft Sjors zich ook 
bestuurlijk ingezet voor onze geliefde 
hobby bij de Snoekstudiegroep (SNB) 
regio Fryslân; Karper Sportvisserij (KSN) 
regio Fryslân; Sportvisserij Fryslân en 
Sportvisserij Nederland. 
“Op verzoek van het bestuur van HSV 
Leeuwarden ben ik naast het secretariaat 
bezig een karpercommissie in het leven 
te roepen. Belangrijke drive voor mij om 
me op deze manier in te zetten voor het 
sportvissen komt onder meer voort uit 
de ontwikkeling in onze maatschappij op 
het dierenwelzijn waarbij het sportvissen 
ook onder een vergrootglas ligt. 
Tijdens het vissen heb ik prachtige din-
gen gezien die mijn leven verrijkt hebben, 
en ik hoop dat nog lang te zullen gaan 
doen”. Sjors welkom in het bestuur!

Siu de Moor

 ‘Poel’; vlnr Magda, Khai, Herman en Ale Poelstra de eigenaar van de Forelpoel.
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