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FISK&WETTER



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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Bij de Voorplaat
Siemon Spriensma met roofblei 84 cm (zie ook 
pag.45)

VangstGalerij
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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 calami-
teit.  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 werkzaamheden 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 
sportvissers zijn die menen zelf de fuiken te moeten gaan lichten 
om een onderzoek in te stellen. Sportvisserij Fryslân keurt dit 

Op de foto zie je Grietus staan bij de Bekhofplas 
in het zuidoosten van Fryslân. We kregen een 
melding op het kantoor dat er veel flauwe vis 
boven in het water zwom. Na een kritisch onder-
zoek bleek dat nadere maatregelen niet nodig 
waren. Echter was dit wel het geval geweest dan 
was het een goed praktijkvoorbeeld geweest 
voor het VCT (VisCalamitetienTeam)

ten stelligste af en wil sportvissers dringend verzoeken dit niet 
te doen. Vanuit de handhavende instanties is ons dringend ver-
zocht 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 geval-
len; in de jongste categorie C is Johan-
nes Tabak (Kootstertille) 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 
Fryslân; www.visseninfriesland.nl 

NK Feeder
Op zaterdag 12 september heeft het 
Nederlands Kampioenschap Feedervis-
sen plaatsgevonden in het Eemskanaal 
tussen Amsweer en Delfzijl. Een 17-tal 
deelnemers 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 geklas-
seerde Fries. In 2014 wist hij de 2e plek 
te veroveren. Henk bevestigt daarmee 

zijn kwaliteiten als sportvisser.
Bij de eerste 20 eindigden deze keer 6 
Friese sportvissers:
7 Gerrit Ansing, de Rietvoorn Ktl – 16 
Dave Martens, Heerenveen – 17 Roel vd 
Molen, de Oanslach – 18 Tjeerd Blauw, 
Jubbega – 19 Jan Schoenmakers, Riet-
voorn, Ktl.

De complete uitslag is in te kijken 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. 

Het Jeugdteam in de prachtige nieuwe 
kleding.

Ook voor deze beide ‘betoefte‘ sportvissers was dit de eerste 
roofblei op het Lauwersmeer. 
Nu nog de eerste zeeforel vangen...
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Hierbij alweer de laatste Fisk&Wetter van 2015. Nagenoeg 
al onze activiteiten voor 2015 zijn geweest en wij kunnen op 
onderdelen terugkijken op een geslaagd seizoen. Een knappe 
7e plaats voor M. Meijerink tijdens het NK jeugd in de Urker-
vaart en deelname aan het NK feeder door T. Vrind. 
Bestuurlijk zal er de komende tijd een en ander gaan verande-
ren, hierover meer in de convocatie voor de ledenvergadering. 
De planning van de wintercompetitie is inmiddels ook rond, 
zie agenda. 

Afscheid
Na 19 jaar als bestuurder stop ik per november en kijk terug 
op een leerzame en mooie periode waarin we best veel heb-
ben bereikt. Mooi is te zien dat toen ik startte als bestuurder 
wij ruim 500 leden hadden en nu zijn we uitgegroeid tot een 
vereniging met bijna 1300 leden. Daarnaast mogen we als 
vereniging trots zijn op onze jeugd en de vele activiteiten die 
hiervoor zijn georganiseerd. Ook de grote groep wedstrijdvis-
sers en de hechte band die hier is ontstaan is uniek. Ik wil 
al mijn collega bestuurders, commissieleden en vrijwilligers 
waarmee ik gewerkt heb in de afgelopen 19 jaar bedanken 
voor hun inzet en wens de vereniging heel veel succes voor de 
komende jaren.

Extra ledenvergadering

Vrijdag 13 november, 20.00 uur
Locatie Snackpoint “De Passage”
Oppers 55, 8471 ZK, Wolvega

De leden van HSV De Snoek te Wolvega worden uitgenodigd 
tot het bijwonen van deze extra ledenvergadering.

Agenda
1. Opening
2. Bestuursverkiezing

• Aftredend:
 Dhr. W. Vrind  voorzitter, niet herkiesbaar
 Dhr. Jac. Booij secretaris, herkiesbaar tot 
  de volgende jaarvergadering in 2016
 Dhr. G. Bakker niet herkiesbaar
 Dhr. J. Bakker niet herkiesbaar
 Dhr. E.J. Feenstra niet herkiesbaar

• Nieuwe leden:
 Dhr. J. Vrind voorzitter
 Vacant penningmeester
 Mevr. M. Ruardy jeugdwerk
 Dhr. K. Fledderus ledenadministratie
 Dhr. G. Swartsenburg wedstrijdcommissie

U kunt eventueel tegenkandidaten indienen. Een tegenkan-
didaat dient door minimaal 10 leden middels een voordracht 
met handtekening te worden ondersteund.

3. Mededelingen: 

 Wedstrijdcommissie
 Ledenadministratie
 Financiën, penningmeester

4. Rondvraag

5. Sluiting

HSV De Snoek
Van de voorzitter

Wintercompetitie 2015-2016
De volgende data en locaties zijn vastgesteld:

 01 november 2015  Helomavaart  7.30 uur
 22 november 2015 Haven 7.30 uur
 13 december 2015 Kluft 7.30 uur
 03 januari 2016 Haven 7.30 uur
 24 januari 2016 Kluft 7.30 uur
 14 februari 2016  Haven 7.30 uur
 06 maart 2016 Helomavaart 7.30 uur

Het vertrek is altijd om half acht vanaf het station Wolvega. Op eigen gelegenheid naar het water gaan is voor eigen risico. 
Er kan bij het station nog gekozen worden voor een ander water in verband met bijv. de weersomstandigheden.



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. 

Aalzen de Jager, zeelt

Chris Schotanus, snoek 116 cm

Feije Postma, snoekbaars bellyboot

Finn, voorntje

Johan Postma, snoekbaars bellyboot

Lolke Wijtsma, Drachten, snoek 112 cm
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Rene vd Burg, 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   11:54
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Om 08.00 uur vertrokken wij in kolonne richting Tollebeek. Dit 
was het verzamelpunt voor alle deelnemers. Binnen gekomen 
was het in eerste instantie rustig maar toch iets gespannen. 
Dat kon je wel aflezen aan de gezichten van de deelnemers 
die voor het eerst meededen. Nadat we Gooitsen en Henk, de 
mannen van Sportvisserij Fryslân, gevonden hadden, konden 
we  rustig gezamenlijk wat drinken. Om klokslag 09.00 uur 
zou de opening plaatsvinden maar deze liep een beetje uit. 
Zoals gebruikelijk werd na de openingsspeech het een en ander 
uitgelegd over het parcours wat betreft de vakindeling. Nadat 
alle nummers bekend waren konden de deelnemers naar hun 
plek afreizen en wachten op het signaal van 10.00 uur om hun 
visplek in te richten. 

Natte sokken
Ruben van der Veen had geluk: hij mocht op de aanlegkade 
voor de brug in vak A  plaatsnemen op nummer 18 (bijna 
eindstek), dus hij had geen last van natte voeten. Martijn 
Meijerink, die zich voor de tweede keer achtereen  geplaatst had 
voor het NK junioren, zat in vak B na de brug op nummer 9. 
Bijna in het midden, wat in de meeste gevallen moeilijker is om 
vis te vangen. Aangezien het hier erg drassig was kon hij zijn 
plateau moeilijk opbouwen. Uiteindelijk is het hem toch gelukt 
met hulp van zijn vader Bennie die hier een paar natte sokken 
aan overhield.  Onze vriend of vijand Pluvius was dit keer niet 
weggebleven. De hele morgen gooide hij water uit de wolken. 
Gelukkig klaarde het  in de loop van de ochtend een beetje op 

HSV De Snoek

en zo tegen 12.00 uur werd het zelfs een enigszins droger. De 
zon liet zich af en toe weer zien. Eén nadeel was er wel: er stond 
een straffe wind met af en toe een fikse bui. 

Wees voorbereid
Door de sterke stroming werden de deelnemers gedwongen om 
andere keuzes te maken wat betreft hun dobbermontage en 
aasaanbieding. Zo zie je maar weer, er is geen water het zelfde, 
dus wees op alles voorbereid. Na een tijdje bij Martijn gezeten 
te hebben, die intussen de nodige visjes (baarsjes en voorntjes) 
wist te vangen ben ik naar de jongste van onze groep gegaan 
om te zien hoe het met hem ging. 
Ruben zat als een geroutineerde visser op zijn stoel en wist zo 
af en toe onder de kant een visje te vangen. Na een paar aan-
wijzingen kreeg hij de vis op zijn plek maar ze waren helaas ook 
weer snel verdwenen. 
Het was voor hem de eerste keer dat hij mee mocht doen aan 
het NK en dat is al een prestatie op zich. Na een telefoontje 
met de moeder van Pascal - deelnemer in de A categorie, vak 
D nummer 4 -  kreeg ik te horen dat het niet best ging. Slechts 
een paar kleintjes had hij weten te vangen. In tegenstelling tot 
de resultaten in de competitie wist hij vandaag niet te scoren. 
Jammer, ik had hem gegund om hoog te eindigen, mede door 
zijn inzet en trainingen die hij heeft gevolgd in het afgelopen 
seizoen. 

Dikke platte
Intussen was ik weer terug bij Martijn en ik vroeg aan hem hoe 
het ging. Zijn antwoord: “Ik heb nu wat dikkere voorns gevan-
gen, maar volgens mij zit de brasem in de buurt”. Verandering 
van spijs doet eten wordt er vaak gezegd, dus dat deed Martijn 
ook. In plaats van op 5 meter te vissen ging hij op 9 meter vis-
sen met een andere aasaanbieding. Resultaat: de dobber ging 
er meteen vandoor en hij had de eerste brasem aan de haak. 
Nu nog binnen halen en dat was nog een hele toer, want het 
was geen kleintje. Martijn was helemaal in de wolken en wist 
niet wat hem overkwam. Hier in de Urkervaart zwemmen wel 
degelijk brasems van wel dik over de 60 cm. Eigenlijk was hij  te 
laat begonnen om wat verder te gaan vissen, want dan had zijn 
resultaat nog beter kunnen zijn. Hij had nog tien minuten de tijd 
om nog een dikke platte te vangen, want de brasems zaten op 
zijn voerplek. Het mocht niet meer baten want de toeter ging 
en de wedstrijd was afgelopen. Toch heeft hij zijn best gedaan 
en dat is zeker een dikke pluim waard. Proficiat! 
Nadat we met zijn allen alles hebben opgeruimd, zijn we nog 
even naar binnen gegaan voor de prijsuitreiking en de gezellige 
sfeer. Martijn maakte een dikke kans om met een medaille naar 
huis te gaan. Uiteindelijk na de patat en de nodige flesjes fris-
drank werden de winnaars opgeroepen en daar was ook onze 

NK Jeugd 
in de Urkervaart tussen Tollebeek en Urk 
Op zaterdag 5 september deden 3 jeugdleden van onze 
vereniging mee aan het Nederlands Kampioenschap 
voor Junioren. In de A-categorie Pascal Ruardy en in de 
C-categorie Martijn Meijerink en Ruben van der Veen.

Sv Frl jeugdteam; het gehele Jeugdteam van Sportvisserij Fryslân in een 
hele nieuwe outfit.
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HSV De Snoek
Martijn bij: hij is uiteindelijk nog 7e geworden van Nederland 
in de C-categorie. Een super resultaat. Het gewicht was 2580 
gram. Hij plaatste zich hiermee automatisch voor het volgende 
NK. Pascal heeft alles uit de kast gehaald, maar het mocht niet 
baten. Jammer, hij kan veel beter, dat weten we allemaal en 
waarschijnlijk zat de vis deze dag niet op zijn stekkie.
Ruben is geëindigd op de 28e plaats met 530 gram, ook hem 
lieten de vissen in de steek. Hij heeft zeker genoten van dit 
evenement.
Door ieder jaar weer deel te kunnen nemen aan het NK junio-

ren geeft het voldoening en is een jeugdselectie niet meer weg 
te denken. Ik hoop dan ook dat we volgend jaar weer van de 
partij kunnen zijn. We zijn trots op onze jeugdselectie, het zijn 
allemaal talentvolle vissers. En door hun inzet zullen er in de 
toekomst weer een paar sportvissers meer aan de waterkant te 
vinden zijn. Namens de deelnemers, begeleiders, ouders  en het 
bestuur willen wij Henk en Gooitzen bedanken voor de begelei-
ding, de traktaties  en het verzorgen van het voer: toppie!

John Bakker, HSV de Snoek

Vervolg van pagina 11

Hoeksma bokaal 2015
Zondag 6 september jl. streden de vissers van ‘de Snoek’ om de Hoeksma-bokaal 
te Gelderingen. Onder lastige omstandigheden streden 18 koppels om de jaarlijkse 
bokaal aangeboden door sponsor Keurslager Hoeksma. Mooi was het om te zien 
dat er ook een aantal niet-wedstrijdvissers deelnam, waaronder vader en doch-
ter Hoogeveen en een jeugdteam met R. Elzinga en J. Slager. Na 4 uur wist het 
koppel Tim en Wijbe Vrind dit evenement te winnen met 5,215 kg. Op de tweede 
plaats eindigde het koppel Johny Vrind en Arjan Haak met 2,300 kg. Op de derde 
plaats eindigde het koppel Geert van der Wal en Tiemo Koopman met 2,220 kg. 
Na afloop van de wedstrijd kon er onder het genot van een hapje en een drankje 
nog even worden nagepraat. Keurslager Hoeksma had voor alle deelnemers een 
broodje hamburger bereid en dit viel bij een ieder in de smaak.

van links naar rechts: Geert van der Wal, Tiemo Koopman, Wijbe Vrind, Tim Vrind, Pascal Ruardy en Johny Vrind. Op de foto ontbreekt Arjan van der Haak.

Uitslag Clubkampioenschap jeugdleden 
12 september 2015 in de Helomavaart

Groep A
1e Pascal Ruardy  1450 gram Clubkampioen (zie foto)
2e Dennis Betten   1200 gram             
3e Jolanda Hoogeveen   950 gram             

      Groep B
      1e Susanne Dijkstra   2120 gram Clubkampioene (zie foto)
      2e Ruben Elsinga   1360 gram    
      3e Sietse de Vries   1180 gram   
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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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