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Bij de voorplaat

Fiskerpraet
In deze rubriek geven wij de gelegenheid aan een vooraanstaand persoon uit de Friese hengelsport om actuele zaken 

aan te kaarten. Deze keer stellen de twee nieuwe medewerkers van Sportvisserij Fryslân zich aan jullie voor middels 

antwoorden op vijftien vragen die we hen hebben voorgelegd.

RONALD NIJHOFF
1 Naam: Ronald Nijhoff
2 Woonplaats: Nieuwleusen
3 Leeftijd: 21 jaar
4 Opleiding: De afgelopen vier jaar heb ik 
– na het behalen van mijn HAVO-diploma – de 
HBO-studie Milieukunde gevolgd aan het Saxion 
in Deventer. Het afgelopen studiejaar ben ik 
afgestudeerd bij de gemeente Dalfsen. 
5 Werkervaring (vrijwillig) binnen 
de sportvisserij: De afgelopen jaren heb 
ik verschillende vrijwilligerswerkzaamheden 
uitgevoerd binnen de sportvisserij. Zo ben ik 
voorzitter geweest van een karpercommissie 
en algemeen bestuurslid bij de plaatselijke 
hengelsportvereniging. Daarnaast organiseer 
ik samen met anderen jeugdactiviteiten op het 
gebied van karpervissen. Tot slot ben ik betrokken 
bij De KSN regio Zwolle. Naast mijn lidmaatschap 
help ik vaak bij de karperbeurs en steek in mijn 
handen uit de mouwen bij uitzettingen.
6 Functie bij Sportvisserij Fryslân: 
Beleidsmedewerker sportvisserij.
7 Wat houdt deze functie in het kort 
in: Op beleidsmatig niveau houd ik me bezig 
met de vele vraagstukken die spelen binnen 
de organisatie. Zo ondersteun ik bijvoorbeeld 
de portefeuilles Water- en Visstandbeheer 
en Controle & Handhaving. Ook heb ik een 
rol in visstandbeheercommissies. Intern in de 
advisering, maar ook als secretaris van twee 
VBC’s (Friese Boezem en Lauwersmeer). Als 
beleidsadviseur sportvisserij heb ik overleg 
met onder andere hengelsportverenigingen, 
gemeenten, Wetterskip Fryslân, Provincie 
Fryslân, Sportvisserij Nederland en 
natuurorganisaties over uiteenlopende 
sportvisserijzaken.
8 Wat wil je bereiken binnen je 
functie: In deze functie kan ik veel leren en 
mijzelf verder ontwikkelen. Bovendien wil ik het 
verschil maken voor de Friese sportvissers en 
frisse input leveren die bijdraagt aan de toekomst.
9 Favoriet sportvis: Mijn favoriete sportvis 
is zonder twijfel de karper. 

10 Favoriete visstek: Die ligt aan openbaar 
water. Vooral de afgelegen plekken waar 
niemand komt aan kanalen en rivieren hebben 
mijn voorkeur. 
11 Grootste/zwaarste vis die ik heb 
gevangen: Op dit moment is de zwaarste 
karper die ik in Nederland heb gevangen 21,8 
kilo.
12 Leukste moment tijdens het 
sportvissen: Eén van de mooiste momenten 
uit mijn visserij is de vangst van een prachtige 
volschub (zie foto). Deze vis had ik al een 
aantal keren gezien voor de lens van mijn 
onderwatercamera. Na het observeren van het 
aasgedrag van de betreffende vis, wist ik hem 
uiteindelijk te vangen. Een prachtig moment als 
zo’n schitterende vis na zoveel moeite over het 
netkoord glijdt. 
13 Wat ik nog hoop mee te maken op 
het gebied van de sportvisserij: Ik zou 
het prachtig vinden als het aantal jeugdleden 
binnen de hengelsportverenigingen flink gaat 
toenemen in de toekomst. De jeugdleden 
zijn niet alleen de vrijwilligers, leden en 
bestuursleden van de toekomst, maar ook de 
toekomst van de sportvisserij.

14 Strijdkreet/lijfspreuk: Vake bu’j te 
bange, thuus vang ie niks.
15 Wat ik verder nog kwijt wil…: Mocht 
je nou vragen hebben of nader kennis willen 
maken, dan kun je altijd contact opnemen. Wie 
weet treffen we elkaar in de toekomst!

Ronald

Pieter van Galiën met een snoek uit 
de Friese wateren.
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TAMME SMIT
1 Naam: Tamme Smit  
2 Woonplaats: Dokkum
3 Leeftijd: 19 jaar
4 Opleiding: Sportvisserij & Waterbeheer 
aan de Sportvisacademie in Zwolle.
5 Werkervaring (vrijwillig) binnen de 
sportvisserij: Vrijwillige werkzaamheden 
in Jeugdraad Sportvisserij Fryslân, 
Roofviscommissie Hengelsportvereniging 
Leeuwarden en altijd paraat op jeugddagen om 
de jeugd te stimuleren en sportviszaken te leren.
6 Functie bij Sv Fryslan: 
Veldmedewerker.
7 Wat houdt deze functie in het kort 
in: De functie Veldmedewerker bij Sportvisserij 
Fryslân is compleet nieuw. Voor deze functie 
is voornamelijk gekozen om er samen met 
hengelsportverenigingen voor te zorgen dat 
viswateren in stads- en dorpskernen weer 
goed bevisbaar worden (project Sportvisserij 
op de Kaart). Daarnaast ondersteunt de 
veldmedewerker de verenigingen bij het 
beheer en ouderhoud van hun viswateren. Ook 
coördineert hij vanuit de sportvisserij de aanpak 
van vissterfte. De veldmedewerker zorgt dat 
de faciliteiten van Sportvisserij Fryslân rondom 
viswateren goed worden onderhouden en zorgt 
daartoe voor voldoende vrijwilligers. Naast deze 
werkzaamheden heeft de veldmedewerker een 

rol in de commissie Sportvisserijvoorzieningen 
en houdt hij zich bezig met de visrechten van de 
wateren in Friesland.
8 Wat wil je bereiken binnen je 
functie: Ik wil veel leren, mij ontwikkelen en 
groeien binnen mijn functie. Daarnaast wil ik een 
goede bijdrage aan de sportvisserij leveren.
9 Favoriet sportvis: Snoek!
10 Favoriete visstek: De Friese meren.
11 Grootste/zwaarste vis die ik heb 
gevangen: Een snoek van 119 cm.
12 Leukste moment tijdens het 

sportvissen: Elk moment op of aan het water 
is voor mij optimaal genieten!
13 Wat ik nog hoop mee te maken op 
het gebied van de sportvisserij: Een 
toename in het aantal jeugdleden. Hier zetten we 
sterk op in en een sterke stijging van het aantal 
vissende jongeren zou fantastisch zijn.
14 Strijdkreet: Die heb ik niet.
15 Wat ik verder nog kwijt wil…: Mocht 
je meer willen weten over de ondersteuning die ik 
als veldmedewerker kan bieden, neem dan zeker 
even contact op!

Tamme

De toverangel fan Ate
As der in fiskwedstriid holden wurdt, wol Ate ek meidwaan. Mar hy hat gjin

angel. Dêr wit pake Jan wol wat op. Hy makket foar Ate in toverangel. In 

toverangel mei trije bledsjes. En dy bledsjes binne hiel spesjaal……

De Toverangel fan Ate is ien fan de seis ‘Sweltsjeboeken’. Dizze rige biedt in prach-
tich ferskaat: humor, ûntroering, spanning en binne ryk yllustrearre en folslein yn 
kleur printe. It hurde kaft soarget foar in stevich boekje dat lang lêswille jaan sil.
It is mei namme bedoeld foar bern dy’t de earste begjinsels fan it lêzen krekt fer-
overe hawwe. Ek wat âldere bern sille se mei in protte nocht lêze. Boppedat binne se 
poergeskikt om foar te lêzen.
De toverangel fan Ate: ek geskikt foar bern dy’t graach bûten boartsje. Fansels ek 
tige geskikt as Sinterklaas kadootsje.

Skriuwer: Jurjen van der Meer
Te bestellen yn de websjop fan de Afûk en kostet hast €10,-
http://websjop.afuk.nl
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Kampioenen Galerij 2017
Op deze pagina’s vind je een overzicht van de kampioenen die de diverse Friese kampioenschappen dit jaar hebben opgeleverd.
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FRIES FEEDER 
KAMPIOENSCHAP
Op zaterdag 10 juni vond het Friese Kampi-
oenschap feedervissen plaats op het bekende 
wedstrijdtraject Prinses Margrietkanaal 
Blauforlaet/Reahel. Tijdens de wedstrijd 
werd er door de 90 deelnemers in totaal ruim 
140 kg vis gevangen.
De Fries Kampioen, Rene Tibbesma van 
Hengelsportvereniging de Snoek, Wolvega, 
had daarvan 8.806 gram in zijn net. Hij kreeg 
het kampioensbord uitgereikt van Gooitzen 
Hager, wedstrijdleider namens Sportvisserij 
Fryslân.

Het was een spannende strijd want de 
nummer 2, Meindert de Boer van HSV de 
Rietvoorn Kootstertille, had slechts 80 gram 
minder gevangen. De nummer 3 Jan Bousma 
– eveneens van HSV de Rietvoorn – had bijna 

6 kg gevangen. Sake van der Meer (4.467 gram/
HSV de Rietvoorn) en Edwin van Duinen (2.537 

Prijswinnaars FK Feeder: (v.l.n.r.) Sake van der Meer, Edwin van Duinen, Fries kampioen 
Rene Tibbesma en Meindert de Boer. Helaas ontbreekt Jan Bousma (brons) op de foto.

gram/HSV Leeuwarden) maakten de top 5 
compleet.

SAKE VAN DER MEER 
BOKAAL
Het laatste Fries Kampioenschap zoetwater 
is dinsdag 20 juni gevist door de categorie 
55+ vanaf de oevers van het Prinses Mar-
grietkanaal onder de zendmast van Span-
nenburg. Er is deze dag heel goed gevangen 
door de mannen. In totaal maar liefst een 
dikke 291 kg.

De dagwinnaar was Jan Zeephat van HSV 
de Oanslach met maar liefst 24.801 gram 
vis. Menno Hoogsteen van de Rietvoorn 
 Kootstertille (16.183 gram) was 2e en derde 
was Geert vd Meer (12.755 gram) ook van 
HSV de Oanslach uit Harkema. 

Aangezien Harm Bekkema deze wedstrijd als 
tweede was geëindigd in zijn vak en dit ook 
in de eerste wedstrijd had gepresteerd is hij 
overall kampioen geworden. Daarmee is hij de 
winnaar van de ‘Sake vd Meer Wisselbokaal’. 
De winnaar van vorig jaar, Grietus de Vries, 
moest de bokaal met pijn in het hart afstaan.
Als tweede in het totaalklassement eindigde 

Menno Hoogsteen (eveneens met 4 punten 
maar 8 kg minder vis) en als derde de naamgever 
van de bokaal, Sake van der Meer uit Kootster-
tille. 

Met het totaalgewicht over twee wedstrijden 
van meer dan 28 kilo is overduidelijk dat 
Harm Bekkema de meer dan terechte nieuwe 
Fries Kampioen 55+ is geworden. 

Kampioenen Sake van der Meer Bokaal 55+:
(v.l.n.r.) Menno Hoogsteen (2), Harm Bekkema (1) en Sake vd Meer (3) 
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FRIES KAMPIOEN TEAMS
Een fraaie selectie van veertien teams streed om het Friese Kam-
pioenschap vanaf de oevers van de Workumer Trekvaart. Hoewel 
de verschillen in vangsten tussen de vakken redelijk groot waren, is 
er over het geheel genomen goed gevangen. Het team van HSV de 
Tjonger, Makkinga heeft ruim 41 kg gevangen en scoorde in totaal 15 
punten. Het team van Ons Genoegen, Makkum kwam met 38,5 kg 
op 21 punten en werd tweede. Het team Grondel 2 behaalde de derde 
plaats met 24 punten en bijna 32 kg. Zowel de vangsten als het weer 
waren prima en ook daardoor klonk er geen enkele wanklank onder de 
deelnemers en was men uiterst tevreden over het verloop van de wed-
strijd. In totaal wisten de 70 deelnemers bijna 350 kg vis te vangen.

FRIES KAMPIOENSCHAP SENIOREN 
Bijna negentig sportvissers op een rij in heerlijk zonnig weer met 
een briesje in de rug. Sterk geconcentreerd met een 13 meter lange 
hengel, vissend vanaf hun indrukwekkend plateau op de vissteigers 
aan de Helomavaart. Turend naar hun ranke dobber om elk moment 
de winnende vis aan de haak te kunnen slaan. Dit was het beeld 
tijdens de Friese Kampioenschappen wedstrijdvissen op zaterdag 
20 mei langs de Helomavaart bij de Rottige Meenthe. Dit jaar werd 
voor de eerste keer in twee categorieën gevist: ouder dan 55 jaar en 
jonger dan 55 jaar. Na de vier uur durende wedstrijd wist in de jongste 
categorie Chris Wesstra vissend voor HSV de Tjonger bijna 8 kg vis 
te vangen en is daarmee Fries kampioen 2017. Als tweede eindigde 
Roland Kromkamp eveneens van de Tjonger met een gewicht van 
bijna 5 kg. In totaal vingen de 89 sportvissers ruim 136 kg vis.  

FRIES KAMPIOENSCHAP 
JUNIOREN
Het wordt onderhand een traditie dat de 
wateren op het Frisiaterrein ten noordwesten 
van Grou gebruikt worden voor het Fries 
Kampioenschap Junioren. De lokale HSV 
Idaarderadeel had vooraf het parcours geheel 
laten opschonen en het lag er op 3 juni dan 
ook prachtig bij. Alle 28 deelnemers hebben 
vis gevangen en na afloop waren alle sport-
vissers en begeleiding zeer tevreden over de 
prachtige visdag.
Tijdens de vijf uur durende wedstrijd werd 
zeer enthousiast gevist en is er in totaal 
30.565 gram vis gevangen. Uiteindelijk was 
Niels de Groot, HSV Voorwaarts Drachten de 
meest ‘betoefte’ sportvisser in de catagorie 
t/m 15 jaar met 3.039 gram vis. Hij bleef 
daarbij Christiaan Dijkstra met 1.532 gram 
ruim voor.

Prijswinnaars Fries Kampioenschap Junioren  

Winnaars FK Senioren: (achterste rij v.l.n.r. > 55) 
Klaas de Vries, Roelf vd Molen en Hilko Snip 
(voorste rij v.l.n.r. < 55) Roland Kromkamp en Chris Wesstra
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In de U-20 klasse werd Iwan Praamstra van de 
Rietvoorn met een totaalgewicht van 2.112 gr de 
Fries Kampioen. Gevolgd door Ruben Elsinga 
HSV de Snoek Wolvega met 1.549 gram. 
Bij ‘de oudste jeugd’ t/m 25 jaar was het Jeroen 
de Boer van HSV de Oanslach Harkeman, met 
5.211 gram die Roland Kromkamp met 2.296 

gram voor bleef. 
Alle drie de kampioenen kregen een prachtig 
kampioensbord uitgereikt door wedstrijd-
leider Wijtze de Haan. Daarnaast ontvingen 
alle deelnemers een leuk gevulde tas, een 
heerlijke bak patat van Vos Catering en werd 
er afgesloten met een gezamenlijke foto.

Team de Tjonger: (achterste rij v.l.n.r.) Auke Wesstra, Foppe 
Bergsma en Chris Wesstra 
(voorste rij v.l.n.r.) Gert Timmer en Roland Kromkamp
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Twee nieuwe trailerhellingen

In Marssum en bij Dokkum zijn dit jaar twee nieuwe trailerhellingen opgeleverd. 

Beide hellingen zijn prachtige aanwinsten voor de bootvissers in Friesland.

De trailerhelling in Marssum is tot stand 
gekomen door een samenwerking van de 
gemeente Menameradiel en Sportvisserij 
Fryslân, die samen met Sportvisserij Nederland, 
HSV de Deinende Dobber en HSV Leeuwarden 

bijdroegen aan de financiering. De symbolische 
opening werd op 12 juli verricht door wethouder 
Arend Dijkstra van de gemeente Menamera-
diel, Harrie Holtman van Sportvisserij Fryslân 
en Roald Schmidt van Bureau Schmidt. De 

trailerhelling vind je tegenover Andringa State 
langs de A31 aan de Menaldemervaart, die in 
verbinding staat met het Van Harinxmakanaal. 
Op dagen met mooi weer wordt de helling veel 
gebruikt en staat het parkeerterrein geregeld 
vol. De carpoolplaats dient dan als uitwijk voor 
de auto’s met trailer. 

SÚD IE
Langs de Lauwersseewei bij Dokkum is 
eveneens een prachtige trailerhelling geopend. 
Nadat de eerste boot officieel te water werd 
gelaten door wethouder Pieter Braaksma en 
voorzitter Holtman van Sportvisserij Fryslân, 
volgde een boottocht langs de natuurvriende-
lijke oevers en de paai- en opgroeigebieden voor 
vis. Het werk aan de Súd Ie in het buitengebied 
is bijna afgerond. Er is gebaggerd, oevers zijn 
opgeknapt, natuurvriendelijk gemaakt en paai- 
en opgroeigebieden voor vis aangelegd. Ook is 
er een aantal mooie visplekken gecreëerd langs 
de Lauwersseewei en de Krienserwei. De trailer-
helling en de visplaatsen zijn een samenwerking 
tussen het programmabureau Súd Ie/Wetter-
front Dokkum en Sportvisserij Fryslân.

De officiële opening van de trailerhelling aan de Súd Ie.
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Christiaan is als jeugdlid een aantal jaren geleden 
gestart met de opleiding tot wedstrijdvisser 
bij HSV de Snoek. Tijdens dit traject heeft hij 
zich bewezen als een supertalent. De betrokken 
coaches voorspelden toen al dat Christiaan een 
wedstrijdtopper in de dop was. Dat blijkt nu 
zeker het geval te zijn: deze geweldige prestatie 
op landelijk niveau is het bewijs. 

PRACHTIG RESULTAAT
Aan het Beukerskanaal liet Christiaan met 

Christiaan Dijkstra
Nederlands jeugdkampioen
Christiaan Dijkstra is de nieuwe Nederlands kampioen bij de junioren 

tot 15  jaar. Het jeugdselectielid van Hengelsportvereniging de Snoek uit 

Wolvega was tijdens het NK Junioren op 9 september in het Beukerskanaal 

de beste in zijn leeftijdscategorie.

5.515 gram vis de concurrentie in de categorie 
U15 achter zich. 
Bovendien bleek in de totaaluitslag van alle 
categorieën dat hij hiermee van de 126 deelne-
mers aan het Nederlands Kampioenschap het 
op één na zwaarste gewicht had binnen weten te 
hengelen. Een prachtig resultaat. 
Vol trots nam hij dan ook de bloemen, het Delfts-
blauwe bord en zijn gewonnen gouden plak in 
ontvangst.
Van harte gefeliciteerd, Christiaan!

Christiaan Dijkstra
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Provinciale controleactie sportvisserij

In totaal werden er twaalf processen-verbaal 
opgemaakt. Zes sportvissers werd proces 
verbaal aangezegd voor het vissen zonder 
VISpas. Daarvan kunnen drie een proces-verbaal 
ontlopen door aan te tonen dat men de VISpas 
wel bezit, maar thuis heeft liggen volgens de 
verklaring. Vijf processen-verbaal werden opge-
maakt voor het te snel varen – onder meer met 
een waterscooter – en verder voor het niet bezit-
ten van vaarbewijzen voor een snelle motorboot. 

Eind mei hield Sportvisserij Fryslân een provinciale controleactie in de gehele 

provincie, inclusief het Lauwersmeer. Daarbij werden op en langs het water 

224 sportvissers gecontroleerd.

Tot slot was er een proces-verbaal voor het zich 
bevinden in een aangeduid Natura 2000-gebied 
van het Lauwersmeer. 

LAUWERSMEER 
Rondom het Lauwersmeer werden bij de terug-
komst bij de trailerhellingen circa twintig boten 
van sportvissers gecontroleerd op het juiste aan-
tal snoekbaarzen (twee per persoon). Er werden 
daarbij geen onregelmatigheden vastgesteld. In 

Weststellingwerf stuitten twee sportvissers op 
illegaal vistuig wat voor nader onderzoek aan de 
BOA van Sportvisserij Fryslân werd overhandigd. 
De ingezette politieboot assisteerde tevens bij 
een natuurbrand op de Langhoekspolle. 

De deelnemende organisaties aan de door 
Sportvisserij Fryslan geïnitieerde actie in 
het kader van de Toezichtkringen natuur-
handhaving waren: de politie Noord Neder-
land, Staatsbosbeheer Lauwersmeer, 
It Fryske Gea en Hengelsportfederatie 
Groningen Drenthe. 
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Het Friese vuilverwerkingbedrijf ‘Omrin’ had de 
zes vrijwilligers voorzien van knijpermateriaal en 
vuilniszakken en vol goede moed gingen we op 
pad. En reken maar dat er wat op te ruimen was: 
bierglazen, een bezem, plastic flessen, ampullen, 
maar vooral lege en zelfs ook nog volle blikjes. 
Bijna zes vuilniszakken vol. Het lijkt wel of het 
geluk brengt om lege blikjes over je hoofd achter 
in de bosjes te gooien – terwijl de vuilnisbak er 
naast staat. 

Snoekbaarsregels ook op Lauwersmeer
In navolging van Sportvisserij Fryslân hebben nu ook de bij Hengelsport

federatie Groningen Drenthe aangesloten hengelsportverenigingen de 

‘snoekbaarsregels’ overgenomen die al in Fryslân van kracht zijn.

Het gaat om de volgende maatregelen ter 
bescherming van de snoekbaarsstand:
K Met ingang van 1-1-2018 wordt een lengte slot 

van 70 cm ingevoerd. Dat wil zeggen dat alle 
snoekbaarzen boven de 70 cm moeten worden 
teruggezet door sport- en beroepsvissers.

K In de maand maart zal er voortaan een 
meeneemverbod gelden voor alle gevangen 
snoekbaars – ook voor beroepsvissers.

Aangezien Sportvisserij Fryslân en Hengelsport-
federatie Groningen Drenthe gezamenlijk de 
visrechten hebben op het Lauwersmeer, gaan 

‘Himmelactie’ voor een schoner Fryslân
Diverse leden van de Jeugdcommissie van HSV Leeuwarden namen op 20 september deel aan de ‘Himmelactie’ van 

Sportvisserij Fryslân. Daarbij werd in Leeuwarden het Rengerspark, de vijver en nabije omgeving ontdaan van achterge

laten vuil dat niet in de natuur thuis hoort. Magda Nelen, voorzitter Jeugdcommissie HSV Leeuwarden, doet verslag.

De deelnemers aan de 
‘Himmelactie’ in Leeuwarden.

POSITIEVE BIJDRAGE
Het maakte bezoekers van het park in ieder geval 
gelukkig dat wij alle rommel verzamelden en 
opruimden. Dit soort acties levert een zeer posi-
tieve bijdrage aan het imago van de sportvisserij. 
Daarbij genoten we van de gekleurde bomen-
pracht, paddenstoelen en vooral de gezelligheid 
onder elkaar. We bedanken Sportvisserij Fryslân 
voor de organisatie en de vrijwilligers van de 
Jeugdcommissie voor hun nooit aflatende inzet.

de ‘snoekbaarsregels’ met ingang van 1-1-2018 
gelden voor het gehele Lauwersmeer.
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Colofon
Redactie en postadres:
Sportvisserij Fryslân
Biensma 27
9001 XZ  Grou

Telefoon: 0566 - 62 44 55
E-mail: info@visseninfriesland.nl
Website: www.visseninfriesland.nl

Maar liefst 40 sportvissertjes tussen de 10 en 
16 jaar oud hadden zich voor dit evenement 
aangemeld. Zij werden verdeeld over achttien 
bootvrijwilligers en vijf vanaf de kant vissende 
vrijwilligers. De organisatie is deze zeer ervaren 
roofvissers uit het hele land zeer dankbaar dat zij 
de jeugd onder hun hoede wilden nemen.

GOEDE VANGSTEN
De roofvisdag vond plaats in en rondom Grou. 
De opzet was dat iedereen één dagdeel vanuit 
de boot zou vissen en één dagdeel vanaf de 
kant. Sommige vissertjes hadden echter 
geluk en mochten tweemaal in de boot stap-
pen. Daarbij werd er zeer goed gevangen. Veel 
deelnemers vingen hun eerste snoek en ook 
diverse vangstrecords werden aangescherpt. Het 
toppunt was voor Jelte van der Kuur. ’s Middags 
ving hij bij Jelmer Elzinga in de boot de eerste 
snoek van zijn leven. Zijn tweede snoek die mid-
dag mat maar liefst 110 cm. 

TÉ MOOI WEER
Bij Chris van de Weerd kwamen maar liefst twee 
snoeken van meer dan 90 centimeter in de boot 
en dat René van den Brug de snoeken weer goed 
wist te vinden, bleek wel uit de ‘double hookup’ 

Jeugd Roofvisdag
De Jeugdraad van Sportvisserij Fryslân bundelde voor de organisatie van een roofvisdag de krachten met de Fryske 

afdeling van de Snoekstudiegroep NederlandBelgië (SNB). Deze dag werd daarom een groot succes.

PLEZIER VOOROP
Vangen is natuurlijk belangrijk, maar plezier 
beleven stond deze dag voorop. Genieten van de 
natuur en van ervaren vissers leren hoe bijvoor-
beeld de kieuwgreep werkt. Dat snoeken zonder 
problemen je draad doorbijten met hun scherpe 
tanden en dat je daarom met een stalen onderlijn 
moet vissen. En dat het belangrijk is om een 
goede onthaaktang bij je te hebben. En pleisters, 
voor het geval dat…

Jelte van der Kuur met zijn pr van 110 cm.

Op de roofvisdag werd ook vanuit de boot gevist.

die in zijn boot werd genoteerd. De bootvissers 
vingen duidelijk meer vis. Volgens de kantvissers 
was het misschien wel té mooi weer. Weinig tot 
geen wind, strakblauwe hemel en een heerlijk 
zonnetje. Lekker visweer, maar belabberd snoek-
weer. Toch bewees Vincent Terpstra dat je niet 
per se in een boot hoeft te zitten om veel en grote 
snoeken te vangen. Met zijn middagteam haalde 
hij onder andere een snoek van 95 cm op de kant.


