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Sportvisserij Fryslân

Christiaan is als jeugdlid een aantal jaren geleden gestart 
met onze opleiding tot wedstrijdvisser. Tijdens deze opleiding 
hee�  hij zich ontwikkeld tot een supertalent. Echt geloof me 
dit wordt later een topper. Christiaan kwam op jonge lee� ijd 
in contact met onze vereniging door mee te doen aan de 
Jeugdclinic en de Spel –en Doedag die hsv de Snoek jaarlijks 
organiseert. Toen al zeiden de coaches: “Dit wordt later een 
topper”. Dat blijkt nu zeker het geval te zijn.

Talent
Christiaan is leergierig 
en probeert dan ook 
van alles uit. Andere 
vismethodes zoals de 
feeder, karper, roofvis en 
de vlieghengel zijn voor 
hem geen probleem. Hij 
vindt het prachtig. Zodra 
het kan gaat hij samen 
met zijn ouders en zus 
vissen in de wateren 

Christiaan Dijkstra Nederlands Kampioen
Hiep Hiep Hoera het is ons gelukt we hebben een Nederlands Kampioen

Christiaan Dijkstra, jeugdselectielid van HSV de Snoek 
Wolvega, is Nederlands kampioen geworden in de 
jongste categorie U15 tijdens het NK Junioren op 
9     september in het Beukerskanaal.

in Friesland. Mede 
door de betrokkenheid 
van zijn ouders, Eelco 
en Silvia, is hij zover 
gekomen. Ook hun 
dochter Susanne is een 
topper en hee�  het 
nodige talent. Vader en 
moeder zijn dan ook 
apetrots.

Topper
Deze geweldige 
prestatie op landelijk 
niveau is het bewijs en 
een bevestiging dat 
Christiaan een topper is. Na weging van de vis bleek hij in zijn 
categorie U15 de beste met 5515 gram. Uiteindelijk bleek dat 
in de totaal uitslag van 126 deelnemers uit het hele land dat hij 
het 2e gewicht had. Dat is toch ook een prachtig resultaat. Vol 
trots nam hij dan ook de bloemen, het Del� s blauwe bord en 
zijn gewonnen gouden plak in  ontvangst (zie foto).
Ondanks dat de regen met bakken uit de lucht viel, was dit 
een dag om nooit te vergeten Mede omdat onze vereniging 
70 jaar bestaat en dat het voor ons de eerste keer is dat we 
een Nederlands Kampioen in ons midden hebben.

Christiaan nogmaals gefeliciteerd; ”Het is geweldig”.

In natuurgebied De Swettepoel bij 
Joure hebben we begin september te 
maken gehad met massale visster� e. 
Maar liefst 450 kilogram dode vis is er 
weggehaald. Het gaat vooral om karper, 
snoekbaars, brasem, zeelt, paling en 
snoek. De situatie is uitzonderlijk, nog 
niet eerder werd er in dit gebied vis-
ster� e geconstateerd. Samen met de 
medewerkers van Sportvisserij Fryslan 
hebben we de aangespoelde vissen 
opgeruimd.
Het regende pijpenstelen tijdens de 

Visster
 e in de Swettepoel

inspectie van de Swettepoel. Niets 
bijzonders in deze wisselvallige zomer, 
het hee�  de afgelopen periode immers 
regelmatig geregend. Maar de inspectie 
is wel bijzonder. Er staan twee spe-
ciekuipen op de oever en over de rand 
 bungelen de staartvinnen van twee 
joekels van karpers. ’20 pond’, hoor ik 
een van de medewerker van Sportvis-
serij Fryslan zeggen. ‘En dat zijn nog 
maar gemiddeld grote karpers, de zware 
jongens gaan richting de veertig’, weet 
hij. Dit is niks vergeleken met de hoe-

veelheid vis die er gisteren is opgevist. 
Achter op het opslagterrein van onze 
beheerschuur staan nog minstens tien 
van dergelijke kuipen vol dode vis. Hier 
liggen tientallen karpers, brasems in, 
maar ook snoek en snoekbaars. De geur 
is indringend en merk je van ver op. Hier 
is maar één woord voor: zonde.

Sportviscoach John Bakker, HSV de Snoek Wolvega

Boswachter Staatbosbeheer, Henk-Jan van der Veen
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Christiaan Dijkstra Nederlands Kampioen
Hiep Hiep Hoera het is ons gelukt we hebben een Nederlands Kampioen

Naam
Sybrand de Vries
Woonplaats
Oosternijkerk
Lee� ijd
35
Werk
Werkzaam bij Defensie
Lid van HSV
Dokkum
Bestuursfunctie bij Sv Fryslan
Portefeuillehouder Jeugd
Wat houdt deze functie in het kort in
Als voorzitter optreden in de commis-
sie jeugd die als doel hee�  het pro-
moten en stimuleren van de sportvis-
serij voor de jeugd in Fryslân. Tevens 
het ondersteunen van de  aangesloten 
hengelsportverenigingen bij het 
realiseren van hun doelen die staan 
weergegeven in het beleidsplan.
Wat wil ik bereiken binnen mijn 
functie

Fiskerpraet
In deze column geven wij de gelegenheid aan een vooraanstaand persoon uit de Friese hengelsport om actuele 
zaken aan te kaarten. Deze keer stelt Sybrand de Vries zich kort aan ons voor als nieuwe portefeuillehouder 
Jeugdzaken van Sportvisserij Fryslân. We hebben hem een aantal vragen voorgelegd.

Veel jongeren in Fryslân enthousiast 
maken én houden voor het sportvissen.
Favoriet sportvis
Snoek en Snoekbaars
Favoriete visstek
Lauwersmeer
Grootste/zwaarste gevangen vis 
Snoek van 116 cm

Overvloedige regen
De visster� e is waarschijnlijk te wij-
ten aan de overvloedige regenval in de 
betre� ende week. Toen viel er in dit deel 
van Fryslan ruim 50 millimeter regen. Ter 
vergelijking: in een gemiddelde augustus-
maand is dit 70. Vooralsnog denken we 
dat door de intensiteit van de neerslag de 
dikkere zuurstofarme waterlaag – onder-
in de plas – zich is gaan mengen met de 
dunnere zuurstofrijke laag bovenin de 
plas. Het gevolg is dat het algehele zuur-
stofpeil onder het levensvatbare niveau 
is gedaald, waardoor zeer veel vissen het 
niet hebben overleefd. Deze verklaring is 
de meest voor de hand liggende, maar 
zeker is dit nog niet. Het Wetterskip 
Fryslan doet momenteel onderzoek naar 
de waterkwaliteit. In de volgende F&W 
hopen we hier meer over te  melden.

Maatregelen
Om direct in te grijpen nemen we 
verschillende maatregelen, waaronder 
het inspuiten van water om het zuur-
stofgehalte te herstellen. Verder staan 
er bij de ingang borden om vissers en 
 bezoekers te attenderen op de vis-

ster� e. De  Swettepoel was tot nu toe 
een populaire visplek en bekend om 
zijn goede karperstand en de zeer forse 
exemplaren. Veel liefhebbers gooiden 
hier hun hengel uit en hoopten op een 
goede vangst. Dit beeld is voorlopig 
even verleden tijd…

Leukste moment tijdens het sport-
vissen
Het eerste bakje ko�  e op het water 
tijdens een visdag.
Wat ik nog hoop mee te maken op 
het gebied van de sportvisserij
Dat er op elke basisschool in Fryslân 
visles wordt gegeven.
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HSV Heerenveen
Ledenadministratie
De ledenadministratie vervult een belangrijke en zeer 
 arbeidsintensieve rol in het verenigingsleven. Het  versturen 
van de acceptgiro’s en herinneringen, het maken van 
 incassobestanden en het registreren van de betalingen kostte 
onze vereniging veel tijd, geld en energie.

Het bestuur hee�  daarom besloten om gebruik te maken van 
de service ledenadministratie van Sportvisserij Nederland. 
Wat houdt dit precies in voor u?

Sportvisserij Nederland zal begin november de contributie 
incasseren namens HSV Heerenveen en omstreken, de leden 
zonder automatische incasso ontvangen half november een 
factuur met acceptgiro en machtigingsformulier.

Na betaling stuurt Sportvisserij Nederland de VISpas 
 rechtstreeks naar u toe. De “Karperpassen” worden via 
HSV Heerenveen verstuurd.

Dit houdt echter in dat de leden, die veranderingen willen 
doorgeven, dit nu rechtstreeks moeten doen bij Sportvisserij 
Nederland per e-mail: ledenadministratie@vispas.nl of via 
telefoon 0900-2025358 (€0,35/min.).

Sportvisserij Nederland is tijdens werkdagen tussen 
09:00 – 17:00 te bereiken en kunnen eventuele problemen 
meteen oplossen. Bovendien is er voor onze vereniging nu 
altijd continuïteit wat betre�  de ledenadministratie.

Let op, voor de betaling geldt dus een andere IBAN, namelijk 
NL04INGB0650393872 ten name van Sportvisserij Neder-
land.

Roofvisdag Weerribben
Heb jij altijd al eens op snoek willen vissen vanuit de boot? 
Hengelsportvereniging Heerenveen organiseert op 12 Novem-
ber 2017 een roofvisdag die gehouden zal worden in het 
prachtige natuurgebied Waterreijk Weerribben Wieden. Wil 
jij kennis maken met het vissen op snoek met kunst en/of 
dood aas dan is dit je kans om bij een ervaren roofvisser in te 
stappen. Uiteraard is de ervaren snoekvisser ook van harte 
welkom om aan deze leuke dag mee te doen.

Wij verzamelen om 8 uur bij de trailerhelling gelegen bij 
 Restaurant de Driewegsluis.

Ben jij 16 jaar en/of ouder? Dan nodigen wij jou van harte uit 
om je online in te schrijven.

Ouderenvisdag
Op zaterdag 2 september was het gelukkig weer zover: de 

‘viswedstijd’ met de ouderen van zorginstelling De Meriant 
2017. De weerman voorspelde bewolking en kans op regen, 
maar dat viel gelukkig alles mee. Het waaide nauwelijks, af en 
toe prikte de zon tussen de wolken door en de miezerregen 
maakte dat slechts 3 van de 23 vissers vroegtijdig de oever 
verlieten. Het aantal vissers, 23, was overigens een record. Er 
werd gevist met telescoophengels van 4 meter lang, een paar 
ouderen hadden hun eigen hengel (en supporters) meege-
nomen. Hengelsportcentrum Arnold leverde de benodigde 
vismaterialen. De visstatistieken weken niet af van de afge-
lopen jaren. Er werden vissen gevangen, maar niet heel veel. 
Met een uiterste inspanning van de vrijwilligers vingen 16 van 
de 23 vissers vis, de meeste 1. De grootste was 23 cm, een 
kolblei. Wat verder opviel was het grote aandeel baars, in deze 
vijver een teken van een visstand in onbalans. Na afl oop werd 
er in het restaurant van Anna Schotanus wat gedronken met 
een plak cake en werden de vissers door de hengelsportver-
eniging getrakteerd op een mooi cadeaupakketje van Wijn en 
Spijs. Het was weer goed om de ouderen een mooie visdag te 
bezorgen. Met een betere visstand kunnen we dat zeker vaker 
doen dan eens per jaar.

Wedstrijdcommissie
Zaterdag 2 september melden 45 sportvissers zich om 
7.00 uur bij café de Streek waar de ko§  e klaar stond.

Na een vlotte loting en een toespraak gaan alle vissers om 
7.45 uur richting de Hooivaart waar het hele parcours is uitge-
zet 1 steiger en 1 vrij.

De vangsten waren magertjes maar het weer was oké.

Na 5 uur vissen werden de weegschalen tevoorschijn gehaald 
en de vangsten gewogen.

Dit zijn de uitslagen van de wedstrijd van HSV Heerenveen
Vak A
1e G. de Vries 5580 gr.
2e B. Poelsema 4310 gr.
3e M. Hoogsteen 3320 gr.
4e P. Alberts 2310 gr.
5e G.Jacobs 2250 gr.
6e L.Pander 1800 gr.

Vak B
1e T. de Jonge 4220 gr.
2e G. v/d Leeuw 4030 gr.
3e H. Broekstra 3870 gr.
4e F. Bolier 3290 gr.
5e H.Bekkema 2620 gr.
6e K. Kooistra 2260 gr.
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Koud hè...?
Maar... bij ons zit u er 
warmpjes bij met onze 
collectie winter kleding 
van onder meer: 

De warmste hengelsport -
speciaal zaak van Friesland!
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VangstGalerij
Foto’s voor de VangstGalerij kunnen als bijlage bij een e-mailbericht worden opgestuurd naar: pyt@fi sk-wetter.nl 
Foto’s bij voorkeur aanleveren in de hoogst mogelijke kwaliteit. 

Aiden Boekema, brasem

Pieter vd Galien, Dokkum, snoek 99 cmCamiel Vriesema, Dokkum, moaie snoek
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Johan Iedema, Anjum, snoek 96 cmMaurits Rijpstra, Dokkum, snoebaars 86 cm

Jens Tage, Grou, graskarper

 Sybolt vd Eems, Grou, graskarper
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Tillebuorren 26
9288 AP  Kootstertille
Telefoon 0512 - 33 17 80

� 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, Geers, enz.

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

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

v.d. Meer v.o.f.
Voor al uw hengelspullen, 275 m2!

Ook hebben wij een goed gevulde
webshop met tevens veel info:

www.hengelsportsappemeer.nl
En ook zijn wij op Facebook te vinden:

hengelsportsappemeer.nl

Al 17 jaar een begrip in het Noorden!
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HSV De Kleine Dobber Donkerbroek

Begin juli is er een oproep gedaan via de 
mail om te gaan vissen bij een forel-
vijver. Helaas is er door de leden zeer 
weinig gehoor aan gegeven, namelijk 
maar door 5 personen. Wij hadden op 
meer respons gehoopt. De vangsten 
waren over het algemeen wel redelijk 
en iedereen is dus ook met vis naar 
huis gegaan. Wij willen dit later nog een 
keer proberen en hopen dan dat meer 
leden/niet leden meegaan. Als dit blad 
verschijnt zijn we eind oktober. 
Het is de bedoeling dat we weer een 
roofviswedstrijd organiseren. Wat de 
datum en tijd zal zijn is nu nog niet 

Van het Bestuur
Als ik dit schrijf zijn er nog een aantal viswedstrijden te gaan na de vakantie, 
wij hopen dat u allen een mooie vakantie hee�  gehad.

bekend maar zal hoogstwaarschijnlijk de 
zaterdag in de herfstvakantie zijn. Dus 
hou onze website in de gaten.
Op de laatste viswedstrijd willen we 
ter afsluiting weer met ons allen even 
bijpraten onder het genot van een hapje 
en drankje, de uitslagen staan dan ook 
op onze website.

VISpas 2018
Dan is het alweer oktober geweest en 
komt binnenkort de nieuwe VISpas 
2018 eraan. Mensen die de lijst van 
viswateren niet op de telefoon hebben 
(app VISplanner gratis) moeten zorgen 

Opzeggen
Leden die opzeggen kunnen dit 
doen via een mailtje te sturen naar: 
ledenadministratie@vispas.nl.
Onder vermelding van naam, 
adres, woonplaats, geboortedatum 
en vispasnummer.

dat ze aangeven dat ze het boekje lijst 
van viswateren wel willen ontvangen, je 
krijgt deze niet meer ongevraagd thuis-
gestuurd. Dit boekje of app is verplicht 
en hoort bij je VISpas. De boete is rond 
de 90 euro. 
In maart 2018 zal de ledenvergadering 
zijn, ook deze datum zal op onze website 
staan of in de volgende Fisk&Wetter.
Wij hopen op nog een mooi najaar en 
wensen u alvast prettige feestdagen.

Jan Rozenberg in actie tijdens viswedstrijd.
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Ik rij richting het water en moet even 
wennen aan de bakken met regen die 
naar beneden komen. Met de ruitenwis-
ser op standje drie kom ik uiteindelijk bij 
de bewuste plas. Het ziet er verlaten uit. 
Ik doe een rondje langs de kant en kijk 
rustig om mij heen of ik hier en daar wat 
activiteiten zie van de vis. In mijn rechter 
ooghoek zie ik een karper springen. Nog 
geen minuut later zie ik iets verder weer 
een mooie vis springen, wat natuurlijk 
dezelfde zou kunnen zijn. Activiteit 
genoeg en ik bedenk mij geen moment; 
hier moet eerst maar wat gevoerd 
worden en na een week is het tijd om te 
gaan vissen.

Watertemperatuur
Ik merk op dat de watertemperatuur 
fl ink naar beneden is gegaan en besluit 

dan ook om met wat kleiner aas te gaan 
vissen. Waar ik in de zomer vaak met 
boilies van een 24 mm diameter vis 
zet ik nu in op 15 mm. Ik voer de eerste 
dagen verspreid over de stek en drie 
dagen voor dat ik ga vissen zorg ik voor 
compacte voerplekjes. De karper zal zich 
rustiger gaan gedragen op het moment 
dat de watertemperatuur fl ink aan het 
dalen is, ook de lengte van mijn onderlijn 
pas ik iets aan. Waar ik in de zomer vaak 
met 18 tot 20 cm onderlijn vis doe ik dit 
in de koudere maanden met 12 tot maxi-
maal 15 cm, dit om de haak op de juiste 
manier midden in de bek achter het 
harde gedeelte te krijgen. Als de onder-
lijn in de zomer juist zo kort is heb je 
door de gulzigheid van de vis een grote 
kans dat de haak dieper in de bek wordt 
gehaakt en ook nog eens aan de zijkant. 

HSV Leeuwarden
Najaar 2017

De zomer laten we achter ons en ik stel mij in op het najaar. De herfst laat 
zich al vroeg zien, want de avonden worden koeler en de eerste storm is al 
geweest. Nu heb ik het plan om mij te richten op het vissen vanaf de kant in 
plaats van vanuit mijn karperboot.

Mathijs Jansma, Karpercommissie

Beide willen we uiteraard voorkomen 
omdat we de vis met zo weinig mogelijk 
beschadigingen terug willen zetten.

Ondanks dat het jaargetijde zegt dat het 
herfst is, laat de zon zich nog goed zien 
op het moment dat ik mijn hengels klaar 
maak. Alles staat op scherp ik ga rustig 
de nacht in. Ik slaap het liefst onder mijn 
‘oval’ zodat ik goed zicht heb over het 
water en de omgeving. Bij het eerste 
ochtendlicht tuur ik naar mijn hengels 
en zie mijn rechter hengeltop kromtrek-
ken. Ik haast mij uit mijn slaapzak en 
krijg weinig tijd om mijn lieslaarzen aan 
te trekken. Wat een kracht zit er achter 
deze vis. Met kunst en vliegwerk doe 
ik mijn lieslaarzen aan en stap in het 
water,. Dit is de enige mogelijkheid om 
de vis beter te sturen aangezien de vis 
anders de hoek om zou kunnen zwem-
men met als mogelijk resultaat het 
verspelen van deze krachtpatser. Na een 
mooie dril komt er een prachtige uitzet 
spiegel in mijn landingsnet en met een 
goed gevoel rij ik weer richting huis.

Het goed observeren van het water 
hee�  weer gewerkt in combinatie met 
het juiste aas en lengte van de onderlijn. 
Laat nu de winter maar komen!

Hoeveelheid voorvoeren en de juiste aaspresentatie werd beloond

De lengte van de onderlijn per seizoen is belang-
rijk voor de juiste inhaking
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Zakmoment
Juist in die hitte liggen de grotere snoekbaarzen vaak tegen de 
kant, daar waar harde beschoeiing zit. Door de vele pleziervaart 
krijgt het water daar juist extra zuurstof door het klotsende 
water. Ik gebruik een fi reball met een stevige en grote haak 
zonder stinger om argwaan te voorkomen. Bij de kant die ik 
met een snelheid van 0,5-0,8 km/uur bevis is het 1.6-2 meter 
diep. Hier laat ik het aasvisje heel langzaam zakken nadat ik 
het 20 cm omhoog heb getrokken. Dit zakmoment kan wel 10 

seconden duren. 
Meestal pakt de 
snoekbaars het 
aasvisje bij de kop 
en kun je vrijwel 
direct aanslaan. Je 
zou de snoekbaars 
ook ’s nachts of in 
de zeer vroege och-
tenduren kunnen 
belagen maar, op 
beide tijdstippen 

Vissen op snoek en 
snoekbaars
met de Fireball en dood aas

Zelfs als kunstaasvisser in hart en nieren ben je weleens 
”kunstaas moe”. Vooral in de hete zomer dagen als 
de snoekbaars ook passief blijkt te zijn. Vaak zijn ‘de 
stekels’ dan beter met een fi reball en een ‘dood aasvisje’ 
te verleiden. Het kolbleitje is naar mijn mening hiervoor 
het beste aas. In de periode wanneer de pos goed te 
vangen is, blijkt dit aasvisje uiteraard ook een topper.

Siu de Moor

slaap ik liever. Dus kies ik juist in de warmere periodes voor een 
tijdstip tussen 12.00-15.00 uur, als er lekker veel turbulentie 
door de pleziervaart en vrachtschepen op het kanaal is.

Najaar
Nu het najaar er weer aan komt kun je op de kleine wateren de 
snoek ook uitstekend met de fi reball vangen. Ook hierbij is een 
kolblei, iets groter dan voor de snoekbaars, weer mijn favoriete 
aas. Deze keer wel met een stinger, vanwege de grotere aasvis 
en omdat de snoek toch minder gevoelig daar voor is. Tijdens 
het snoekvissen krijgen we de meeste aanbeten op de statische 
hengel. In de (kleine) vaarten is het rond 1,8 meter diep, de 
statische hengel komt op 1,5 meter en de actieve hengel gaat 
weer langzaam heen en weer tot aan de bodem. De grotere 
exemplaren vangen we doorgaans toch met de ‘actieve hengel’. 
We hebben deze hengel wel in de hand maar de kunst is zo 
weinig en rustig mogelijk bewegen. Bij een aanbeet wacht ik een 
paar seconden en dan sla ik met een korte ruk vrij fors aan om 
er zeker van te zijn dat de haak ook eventueel door het harde 
gedeelte van de bek gaat.
Als ik gericht op snoekbaars met de fi reball vis dan gebruik ik 
fl uorocarbon van 60/00 om ook een snoek te lijf te kunnen. 
Vis ik echter gericht op snoek dan gebruik ik 30/00 titanium 
onderlijn, om ook een mooie snoekbaars niet te veel weer-
stand te laten voelen. Als de snoekbaars of snoek beter met 
aasvis te vangen is dan is het ook een uitgelezen moment om 
je kinderen of beginners mee te nemen om ze met deze vorm 
van visserij enthousiast te maken voor het sportvissen.

Een mooie snoekbaars tegen de beschoeiing gevangen toen het de 
30 graden was.

Een snoekbaars die zich hard aan een kolbleitje vergreep op 1,6 meter 
diepte na een warme dag, net voor het onweer. 

Een kind kan de was doen…

Ook de doorgewinterde 
Ron Lagerweij werd nieuwsgierig en 
kwam daarvoor zelfs naar Fryslân.
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HSV Buitenpost e.o.
Uitnodiging roofvisdag 
Het bestuur van HSV Buitenpost nodigt 
u uit voor de roofvisdag op zater-
dag 18 november in de omgeving van 
Eernewoude. Deelnemers aan deze dag 
worden geacht zich voor woensdag 
14 november op te geven bij voorzitter 
S. Dijkstra, tel. 543582. Dit in verband 
met de "versnaperingen". De gezellig-
heid staat voorop en daarom is het geen 
echte wedstrijd. Het vertrek is zoals 
gebruikelijk om 8.00 uur vanaf het par-
keerterrein 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 2017 
(t/m 4-9-2017)

Brasem:
1. J. de Vries, 58 cm.
2. S.P.Dijkstra, 57 cm.

Karper:
1. A. de Vries, 40 pond.
2. A. Henstra, 30 pond.
Snoek:
1. D. Voolstra, 101 cm.
2. E. Hoving, 86 cm.

Snoekbaars:
1. L. van der Wijk, 88 cm.
2. S. Brattinga, 87 cm.

Baars:
1. L. van der Wijk, 42 cm.

Taak van Zuiden 
jeugdviswedstrijd
Op dinsdagmorgen 1 augustus werd de 
Taak van Zuiden feestweek jeugdvis-
wedstrijd weer gehouden in de vijvers 
van het Molenerf. Ook dit jaar moest 
een stukje van deze vijvers van tevoren 
weer bevisbaar worden gemaakt om 

er uberhaupt een wedstrijd te kunnen 
organiseren, een actie die door een 
delegatie van het bestuur op de zater-
morgen voorafgaand aan de wedstrijd 
was uitgevoerd. Ondanks de prima 
weersomstandigheden viel de opkomst 
van 10 vissertjes dit jaar een beetje tegen 
maar dat mocht de pret niet drukken. Er 
werd over het algemeen goed gevangen: 
slechts een van de deelnemers wist geen 
visje te verschalken en er werd zelfs een 
brasem van 40 cm gevangen door Mau-
rice Ploegsma.

Uitslag (de prijswinnaars)
t/m 10 jaar

1. Jesse Henstra, 39 stuks, 436 cm.
2. Jetze Marjen, 17 stuks, 257 cm.
3.  Jorn van der Schaaf, 15 stuks, 

163.5 cm.
4. Sven Stienstra, 7 stuks, 81 cm.

11 t/m 15 jaar
1. Sietze van der Linde, 20 stuks, 277 cm.
2. Maurice Ploegsma, 9 stuks, 139.5 cm.
3. Ruben Plas, 3 stuks, 36.5 cm.

Meervalvismiddag
Op zondagmiddag 10 september werd 
een meervalvismiddag gehouden. Deze 
nieuwe activiteit vond plaats in de 
avontuurpoel bij de forelpoel in Kollu-
merzwaag. Het weer was goed op een 
klein buitje na. Bijna iedereen wist vis 
op de kant te krijgen. De hoeveelheden 
liepen uiteen van 0 tot 7 mooie steuren. 
Jan Wytze van Dijk wist er maar liefst 
7 te vangen waarvan eentje van 105 
cm. De vissers die aan lagerwal zaten 
deden de beste zaken en daar werd dus 
de meeste vissen geland. Maar aan het 
einde van de middag wisten de vis-
sers die aan hogerwal zaten ook de nul 
weg te vissen. Al met al was het een 
geslaagde middag en was het soms 
flink takelen met de meter plus steu-
ren. Onder het genot van een hapje en 
een drankje werden de vissersverhalen 
na afloop nog even met elkaar doorge-
nomen.

Arne met een fraaie steur uit de forelpoel.
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HSV  ’t Snoerke Burgum
Belangrijk nieuws!

Het bestuur hee�  daarom besloten om 
per 2018 gebruik te gaan maken van de 
service ledenadministratie van Sportvis-
serij Nederland. Wat houdt dit precies in 
voor u? 

Sportvisserij Nederland zal begin novem-
ber 2017 de gelden voor de vispas 2018 
incasseren namens HSV ’t Snoerke. De 
leden zonder automatische incasso ont-
vangen half november 2017 een factuur 
met acceptgiro en machtigingsformulier. 
Hiervoor wordt € 5,00 administratiekos-
ten in rekening gebracht. Kiest u na het 
ontvangen van de factuur alsnog voor 
automatische incasso, dan vervalt de 
€ 5,00 aan administratiekosten. 
Na betaling stuurt Sportvisserij Neder-
land de VISpas rechtstreeks naar u toe. 
Dit houdt echter in dat de leden, die 
veranderingen willen doorgeven, dit nu 
rechtstreeks moeten doen bij Sportvis-
serij Nederland per e-mail: 
ledenadministratie@vispas.nl of via 

Uitnodiging roofvisdag 

telefoon 0900-2025358 (€ 0,35/min.).
Sportvisserij Nederland is tijdens werk-
dagen tussen 09:00 – 17:00 te bereiken 
en kunnen eventuele problemen meteen 
oplossen. Bovendien is er voor onze ver-
eniging nu altijd continuïteit wat betre�  
de ledenadministratie. 

Let op, voor de betaling vanaf 2018 
geldt dus een andere IBAN, namelijk 
NL04INGB0650393872 ten name van 
Sportvisserij Nederland. 
Bij betaling altijd uw lidnummer vermel-
den. 

Online vispas bestellen
Wanneer een familielid, vriend of een 
kennis van u een (voorlopige)vispas wil 
aanscha� en dan kan dit naast onze vas-
te verkooppunten, Petsplace in Burgum 
en Pets en Co in Hurdegaryp, vanaf 1 juli 
2017 ook online via www.vispas.nl. 
Op basis van de postcode worden de 
dicht bij zijnde visverenigingen getoond. 

Hierna kan de vereniging, per 1 juli dus 
ook HSV ’t Snoerke, worden geselec-
teerd waar hij of zij zich bij wil laten 
aansluiten.
Na online betaling via iDEAL, Mister-
cash, VISA of MasterCard ontvangen zij 
per e-mail de tijdelijke VISpas en lijsten 
van viswateren. Zodat zij direct kunnen 
gaan vissen in heel veel wateren.

Zomercompetitie 2017
Rectifi catie: 27 mei/ Akkrum/ 14 vis-
sers/ aantal 330 / 26,200 kg.

1e J. Storm – 73 vis 7,450 kg.
2e E. Ros – 52 vis 3,350 kg.
3e R. Procee – 34 vis 2,150 kg.

9 september/ Domwier / 11 vissers / 
aantal 507 / 23,350 kg.

1e R. Schievink – 53 vis 4,550kg. 
2e J. Storm – 75 vis 2,950 kg. 
3e S. Horjus – 78 vis 2,550 kg

Familiedag 15 juli /Burgum Koppel-
wedstrijd

1e G. v. Someren & E. Adema – 36 vis 
3.250 kg. / 
2e K. v.d. Veen & T. v. Keimpema – 25 
vis 1.550 kg.
3e J. Adema & F. Adema – 19 vis 
1.600 kg.

Siete Horjus, penningmeester

De ledenadministratie vervult een belangrijke en zeer arbeidsintensieve rol 
in het verenigingsleven. Het versturen van de acceptgiro’s, het maken van 
incassobestanden, het registreren van de betalingen, het rondbrengen van 
de vispassen dit kost onze vereniging veel tijd, geld en energie.
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