Hét hengelsportmagazine van Fryslân

FISK&WETTER
Jaargang 7 | Nummer 1 | Maart 2018

Fisk&Wetter is een uitgave van Sportvisserij Fryslân en zeventien Friese hengelsportverenigingen

Advertentie

Colofon

Verenigingen

Fisk&Wetter

HSV Leeuwarden • Voorzitter: Cees Anceaux, ceesanceaux@hotmail.nl, 06-53 39 23 60
• Penningmeester/Ledenadministratie: ledenadministratie@hsv-leeuwarden.nl
• VISpaszaken: hsvleeuwarden@vispas.nl, 0900-2025358 • Internet: www.hsv-leeuwarden.nl

Een uitgave van Sportvisserij Fryslân en de
hiernaast genoemde Friese hengelsport
verenigingen. Verschijnt 4 maal per jaar en wordt
verspreid, als ingehecht katern van Hét Visblad,
onder de leden van genoemde hengelsport
verenigingen.

Redactie
Sportvisserij Fryslân
Biensma 27, 9001 XZ Grou
0566-62 44 55, e-mail: info@fisk-wetter.nl
www.visseninfriesland.nl

Projectmanagement

HSV Voorwaarts • Postbus 444, 9200 AK Drachten
• Voorzitter: S. Huizenga, voorzitter@hsvvoorwaarts.nl, 0512-53 15 27
• Penningmeester: W. Huizenga, penningmeester@hsvvoorwaarts.nl, 0512-75 28 25
• Internet: www.hsvvoorwaarts.nl • Ledenadministratie: hsvvoorwaarts@vispas.nl, 0900 20 25 358
HSV Heerenveen • Voorzitter: Rinze Jan Terpstra, 06-10 44 94 99
• Penningmeester: H.R. v.d. Wal, 06-14 89 81 15 • Internet: www.hsvheerenveen.nl
• E-mail: info@hsvheerenveen.nl
HSV De Deinende Dobber • Penningmeester/Ledenadministratie/Wedstrijdcommissie:
F. Temme, 06-50 66 15 75, ftmtemme@gmail.com • Secretariaat: J.R. den Boer, 06-14 43 96 97,
jrdenboer@home.nl • Internet: www.dedeinendedobber.nl

Publishing House & Facilities B.V.
Postbus 119, 7000 AC Doetinchem
Telefoon 0314-34 01 50, fax 0314-34 66 75
E-mail: info@publishinghouse.nl

HSV de Snoek • Voorzitter: J. Vrind, hengelsport@devisvrind.nl, 0622404747 • Secretaris:
jac.booij@home.nl - Ledenadministratie: ledenadministratie@vispas.nl, Tel.nr.: 0900 2025358
• Internet: www.desnoekwolvega.nl • E-mail: info@desnoek.nl

Vormgeving

HSV Idaarderadeel • Voorzitter: J. Vos, 0566-62 32 18 • Secretaris: Klaas Leijstra,
k.leystra@hotmail.com • Penningmeester: F. Reitsma, f.reitsma@fryslan.frl
• E-mail: hsv.idaarderadeel@live.nl • Internet: www.hsvidaarderadeel.nl

Alfred Beeking en Claudia Benevolo,
Publishing House & Facilities B.V.

Copyright
Artikelen en/of illustraties mogen alleen worden
overgenomen met toestemming van de redactie.

HSV De Voorn Harlingen • Voorzitter/Secretaris: B. Brouwer, secretaris@devoornharlingen.nl,
0517-41 37 35 • Penningmeester: S. van der Meer, penningmeester@devoornharlingen.nl,
06-15 38 72 23 • Internet: www.devoornharlingen.nl • E-mail: info@devoornharlingen.nl

Bij de Voorplaat

HSV Ons Genoegen Makkum • Voorzitter: H. Olde Olthof • Secretaris: I. Idzenga
• Penningmeester/Ledenadministratie: B. Altena, secretaris@hsv-makkum.nl
• Internet: www.hsv-makkum.nl

Een dagje snoekvissen met Tamme levert
voor Andries Rozema, Joran Scherjon en
Daniel Reitsema een nieuw PR op.

HSV Joure e.o. • Bûtsingel 5, 8501 DG Joure • Internet: www.mijnhengelsportverenigingjoure.nl
• E-mail: dkelder3@gmail.com • Redactie: Diederik Kelder, 06-51 64 31 32

VangstGalerij

HSV De Rietvoorn Kootstertille • Voorzitter: S.D. van der Meer, 0512-33 17 80
• Secretaris: J. Grijpstra, jangrijpstra@outlook.com • Internet: www.derietvoornkootstertille.nl

Foto’s voor de VangstGalerij kunnen worden
ingestuurd naar: pyt@fisk-wetter.nl
Foto’s bij voorkeur aanleveren, in de hoogst
mogelijke kwaliteit.

Belangrijke data
06-04-18 kopijdatum Fisk&Wetter 2-2018
24-05-18 verschijnt Fisk&Wetter 2-2018

Belangrijke telefoonnummers
Milieu-alarmnummer: 058-212 24 22
Meldpunt stroperij NVWA: 0800 0488
Sportvisserij Fryslân: 0566-62 44 55

HSV De Kleine Dobber Donkerbroek • Penningmeester/Ledenadministratie: J. Rozenberg,
info@hsv-de-kleine-dobber.nl, 06-21 99 86 20 • Internet: www.hsv-de-kleine-dobber.nl
WSVC Workum • Voorzitter: K. Boersma, Waltaweg 57, 8765 LN Tjerkwerd
• Penningmeester/Ledenadministratie: J. v.d. Goot, Noard 7, 8711 AA Workum
• E-mail: ledenbeheer@hsv-workum.nl • Internet: www.hsv-workum.nl
HSV Op Lok Ut Metslawier • Secretaris: P. de Boer, 0519-24 12 30
• Penningmeester: D. Yntema, yntemafam@online.nl, 0518-41 21 49
HSV De Roodvin, Jubbega • Voorzitter: A. Achttien, 0516-46 15 68
• Ledenadministratie: A. Jonker, 0516-46 24 64 • E-mail: info@hsvderoodvin.nl
• Internet: www.hsvderoodvin.nl
HSV Ons Genoegen Sint Nicolaasga e.o. • Voorzitter: Nico Altenburg, 0513-43 23 25
• Secretaris: Theo de Vries, 0513-43 58 84, Kade 5A, 8521 JR Sint Nicolaasga
• Internet: www.hsvstnyk.nl • E-mail: info@hsvstnyk.nl
HSV Buitenpost • Voorzitter: S.P. Dijkstra, 0511-54 35 82 • Secretaris: W. Hoogsteen,
0512- 47 19 99 • Internet: www.hsvbuitenpost.nl • E-mail: hsvbuitenpost@live.nl
HSV ’t Snoerke Burgum • Voorzitter: G. vd Wal, 0511-462107 • Penningmeester/
ledenadministratie: S. Horjus, 0511-465945 • E-mail: hsv-snoerke@hotmail.com
1/2018 | Fisk & Wetter 3

Sportvisserij Fryslân

HSV De Voorn, De Deinende Dobber, Ons Genoegen
In memoriam

Van de wedstrijdcommissie

Siebe Kloostra

Bijzondere wedstrijden

Op woensdag 17 januari is onze mede sportvisser Siebe Kloostra
overleden. Siebe was een trouwe wedstrijdvisser die vrijwel iedere
clubwedstrijd aanwezig was en die altijd bereid was om de helpende
hand te bieden als dat nodig was. Het bestuur en de vissers van HSV
de Deinende Dobber, HSV de Voorn en HSV Ons Genoegen wensen
de familie en nabestaanden veel sterkte met dit verlies.
Siebe, we zullen je missen!

In de herfst van 2017 zijn een aantal bijzondere wedstrijden gevist door de
gezamenlijke hengelsportverenigingen De Deinende Dobber, Ons Genoe
gen en de Voorn. Hieronder volgt een korte terugblik…

Siebe Kloostra met een mooie schubkarper tijdens de
dagtocht in 2016.

Dagtocht HSV de Voorn en de HSV de Deinende
Dobber
Op zaterdag 21 oktober is de gezamenlijke dagtocht gevist van HSV de
Voorn en HSV de Deinende Dobber. In de ochtend viel van tijd tot tijd een
bui, maar ‘s middags was het droog en kwam de zon er af en toe bij. ‘s Mor
gens werd de eerste wedstrijd gevist aan de Bonkevaart bij Leeuwarden. De
vis had er weinig zin in, er werd niet veel gevangen, alleen Bert Dorenbos
wist zijn kopstek uit te buiten en werd winnaar met 1.060 gram. ’s Middags
werd er gevist aan de Wargastervaart (locatie Hilleburen) in Warga. Hier
werd goed gevangen. Aan de vaste stok werd veel kleine vis gevangen. Bert
Dorenbos ving vier brasems, waarvan één van 50,0 cm en werd hiermee
niet alleen dagwinnaar, maar won tevens de prijs voor de grootste vis. Na
de wedstrijd werd er gegeten in Pizzeria Venezia in Warga. Na de maaltijd
werden de prijswinnaars bekend gemaakt en kreeg iedere visser een bak
kerijpakket mee naar huis. Dagwinnaar Bert Dorenbos werd tevens Bildts
kampioen en ontving hiervoor de wisselbeker.

Om’e Toerwedstrijd

WSVC Workum
Algemene Ledenvergadering
K Datum: Dinsdag 20 maart 2018 K Aanvang: 20:00 uur
K Plaats: Stadscafé De Smidte K Sûd 106-108, Workum
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K

Opening
Mededelingen
Notulen ledenvergadering 2016
Verslag penningmeester
Benoeming nieuw lid kascommissie
Factsheets wateren om Workum
Pauze
Bestuursverkiezingen 2019
Bekers kanjer competitie
WVTTK
Afsluiting

Na de afsluiting hebben we nog een spreker. Voor nadere informatie
kunt u kijken op onze website: www.hsv-workum.nl
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Op zaterdagmiddag 7 oktober is de jaarlijkse Om ‘e Toer wedstrijd gevist,
gesponsord door café het Wapen van Baarderadeel en georganiseerd door
de wedstrijdcommissie van HSV de Voorn/de Deinende Dobber. De wed
strijd wordt jaarlijks gehouden in de Jorwerder vaart in en rondom Jorwerd
en werd gevist met de vrije hengel op gewicht. Het bijzondere van deze
gezellige wedstrijd is dat veel vissers bij dorpsbewoners in de tuin zitten te
vissen. Het heeft vrijwel de hele middag geregend en hard gewaaid, af en
toe was het heel even droog. Er werd veel kleine vis gevangen, sommige
vissers bleven ingooien en ophalen en boden aan het eind van de wedstrijd
ver over de 100 visjes aan ter weging. Grote brasem was niet te vangen,
alleen Teake Wielinga ving een ‘kleine’ brasem van 31,7 cm en won hiermee
de prijs voor de grootste vis. Na afloop was de prijsuitreiking in café Het
Wapen van Baarderadeel, waarbij ook nog drie prijzen werden verloot op
steknummer. De prijzen bestonden uit pakketten die samengesteld waren
door bakkerij Sybesma uit Mantgum. De wedstrijd werd gewonnen door
Albert Abbink met 5410 gram. Bert Dorenbos werd 2e met 4100 gram.
Derde werd Teake Wielinga, met 2510 gram.

Albert Abbink, winnaar van de Om’e Toerwedstrijd

Advertentie

Alle winnende foto’s van de
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.

Andries Rozema

Benjamin
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Ytzen Zijls

de Wagt

Storm Koppers
Rick Simmerman
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Jeugd-Fotowedstrijd

Harmen d

e Vries

Christiaan Dijkstra

Roan Wiegersma

Daniel Re
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Werner Visser

Martijn R
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Ons Genoegen Makkum
Algemene ledenvergadering 20 maart 2018
HSV Makkum nodigt haar leden uit tot het bijwonen van de algemene ledenvergadering. De agenda kan nog worden aangepast i.v.m eventuele wijzigin
gen. Houd daarom de website www.hsv-makkum.nl in de gaten.
K Datum: Dinsdag 20 maart 2018 K Plaats: Café Restaurant de Prins K Kerkstraat 1, 8754 CN Makkum K Aanvang: 20:00 uur.

Agenda
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Opening
Mededelingen
Notulen vergadering 8 maart 2017
Ingekomen stukken
Financieel verslag 2017 en begroting 2018
erslag kascommissie 2017, gezocht: nieuw lid kascommissie 2018
Bestuurszaken/ verkiezing:
K Aftredend en niet herkiesbaar: Willem Zijlstra
K Plaatsvervangend: Andries Wiersma (verkiesbaar)
K Nieuw bestuurslid: Pieter Klaas de Vries (verkiesbaar)
K Gezocht: Nieuw redactielid Fisk & Wetter
K Gezocht: Karpercommissie leden
K Gezocht: Penningmeester
8. Pauze

9. Fisk & Wetter (Het Visblad)
10. Trailerhellingen & steigerprojecten
11. Website/ Sociale media
12. A: Verslag 2017 witvissen, wedstrijden 2018
B: Verslag 2017 karpervissen, planning 2018
C: Verslag 2017 roofvis-activiteiten, planning 2018
D: Verslag 2017 Jeugdactiviteiten, planning 2018
13. Rondvraag
14. Sluiting
Na afloop van de vergadering is er de welbekende Verloting
Eventuele suggesties kunt u voorafgaande de vergadering bij het
bestuur kenbaar maken.

HSV De Rietvoorn Kootstertille
Club van 100
Voor een compleet wedstrijdparcours te Kootstertille willen we de club van
100 oprichten.
Sportvisserij Fryslân plaatst 44 nieuwe steigers aan de Westzijde van de
brug bij Kootstertille. Er is plaats voor 60 steigers.
HSV de Rietvoorn wil het parcours compleet maken en heeft hiervoor
€10.000 gereserveerd.
Daarnaast willen we een ‘club van 100’ in het leven roepen om een financi
ële bijdrage te leveren aan de resterende steigers.

Als dank?
Komt er een bord bij de steigers te staan met alle namen van deelnemers
aan de ‘club van 100’
Wat moet je doen?
Maak éénmalig €100,- over op IBAN: NL55 RABO 0363 0082 76
t.n.v. H.S.V. de Rietvoorn o.v.v. naam – adres – woonplaats
Voor vragen kunt u terecht bij:
Gooitzen Hager – 06-51 46 27 27 – gooitzenhager@gmail.com

Hieronder kunt u lezen wat dit inhoud:
Wat is de bedoeling?
Je betaalt éénmalig €100,- welke beschikbaar wordt gesteld voor het
aanleggen van de resterende steigers.
Wat krijg je persoonlijk hiervoor?
Een op jou naam gesteld certificaat, met bewijs van deelname.
Wat komt er gezamenlijk?
Een aaneen gesloten parcours welke vrij toegankelijk is voor iedereen.

Uitnodiging
Algemene Ledenvergadering
Maandag 5 maart – Aanvang 20:00 uur
Dorpshuis Kootstertille
Agenda volgt t.z.t. op:
http://derietvoorn.mijnhengelsportvereniging.nl
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HSV De Deinende Dobber
Ledenvergadering
Op vrijdag 16 maart wordt de ledenvergadering gehouden van HSV de Deinende Dobber in ‘Ons Huis’, Beuckelaerstraat 2 te St. Annaparochie,
aanvang 20.00 uur. De leden worden hierbij uitgenodigd.

Agenda
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Opening
Mededelingen en ingekomen stukken
Vaststelling agenda
Notulen jaarvergadering 2017
Jaarverslag 2017
Financieel verslag
Verslag kascommissie
Verkiezing kascommissie
Begroting 2018

10. Bestuursverkiezing
11. Jeugdafdeling
12. Controle en handhaving
13. Wedstrijdprogramma/dagtocht
14. Wat verder ter tafel komt
15. Rondvraag
16. Sluiting
Na afloop is er een gezellig samenzijn met een
hapje en een drankje.

Ad punt 8: de kascommissie bestaat uit
René de Jong en André Bosma. Beiden zijn in
2017 benoemd.
Ad punt 10: de bestuursleden Rob den Boer
en Anne Dirk van Assen zijn statutair aftre
dend. Beiden stellen zich herkiesbaar. Tegen
kandidaten kunnen zich tot 12 maart 2018
melden bij de secretaris via telefoonnummer
06-14 43 96 97 (b.g.g. 058-25 19 531).

HSV Buitenpost e.o.
Algemene ledenvergadering
De algemene ledenvergadering zal worden gehouden op:
dinsdag 13 maart 2018 in stationsrestauratie “De Oriënt” te
Buitenpost. Aanvang: 19.30 uur
Bij het inleveren van de kopie voor dit nummer van Fisk&Wetter was de
agenda nog niet bekend, maar zoals u inmiddels al wel hebt zult vernomen
via andere media zal een belangrijk thema “De toekomst van HSV Buiten
post e.o.” zijn omdat 4 bestuurleden hebben aangegeven dat ze zich niet
herkiesbaar zullen stellen in 2018 (2 man) of 2019 (2 man) en er momen
teel geen zicht is op opvolgers.

Eindstand kanjerbarometer 2017
Baars

1. L. van der Wijk

42 cm

Snoekbaars

1. L. van der Wijk
2. S. Brattinga

88 cm
87 cm

Snoek

1. W. Hoogsteen
2. D. Voolstra

103 cm
101 cm

Brasem

1. J. de Vries
2. S.P. Dijkstra

58 cm
57 cm

Karper

1. A. de Vries
2. B. Kracht

40 pond
34 pond
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Verslag roofvisdag
Op zaterdag 18 november werd de jaarlijkse roofvisdag weer gehouden in de
omgeving van Eernewoude. Net als vorig jaar waren er 16 personen aanwe
zig waarmee dit nog steeds de meest populaire activiteit van de vereniging
is. De weersomstandigheden waren niet al te best. Vooral in de morgen viel
er een behoorlijke hoeveelheid regen en stond er veel wind maar in de mid
dag kwam de zon ook af en toe tevoorschijn en ging de wind wat liggen. De
vangsten vielen ook dit jaar tegen want er werden in totaal maar 6 snoeken
gevangen, maar dat was wel 2 meer dan in 2016. Toch gingen er een aantal
vissers weer tevreden naar huis. Roel Kramer kwam later maar zag en over
won. Hij ving 2 snoeken van 71 en 75 cm waarmee hij de man met de meeste
centimeters snoek was. Daarbij dient te worden aangetekend dat hij tijdens
deze visdag ook nog werd afgeleid door randzaken. De visser die vlak bij hem
zat, we laten maar even in het midden wie dat was, was zijn mobiele telefoon
kwijt en er moest een reddingsactie op touw worden gezet. De secretaris
kwam op het idee om het nummer van het desbetreffende mobieltje maar
eens te bellen, maar aangezien hij geen mobiele telefoon bij zich had werd
deze taak aan Roel uitbesteed. Dit had nog wel wat voeten in de aarde want
het gehoor van de aanwezige heren is niet meer wat het weleens geweest
is en de telefoon bleek bovendien op de trilfunctie te staan. Het ding werd
uiteindelijk gelokaliseerd in de voering van de jas van het halfuitgeklede
slachtoffer. De secretaris had ook wel een goede visdag want hij ving een
snoek van 103 cm, iets wat hem al jaren niet meer was gelukt. Verder werden
er ook nog snoeken gevangen door Lieuwe van der Wijk (88 cm), Edwin
Hoving (65 cm) en Allart Dijkstra (47 cm). De inmiddels traditionele snert
werd dit jaar weer geserveerd door Andre Alberda en de visdag werd na
afloop nog eventjes geevalueerd in café “De Beuk” in Garijp.

HSV De Voorn
Ledenvergadering
Hierbij worden de leden van HSV ‘De Voorn’ uitgenodigd voor onze jaarlijkse ledenvergadering, die zal worden gehouden op:
Dinsdag 17 april 2018 in ‘Trebol’ te Harlingen. Aanvang 20.00 uur

Agenda
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Opening
Notulen vorige vergadering
Vaststellen agenda
Ingekomen stukken en mededelingen
Jaarverslag secretaris
Jaarverslag penningmeester
Verslag kascommissie
Verkiezing nieuwe kascommissie
Pauze
Tijdens het nuttigen van een hapje en
een drankje is er de gelegenheid om van
gedachten te wisselen over het afgelopen
en nieuwe visseizoen

10. Bestuursverkiezing
Adriaan de Boer die reeds in de wedstrijd
commissie zit, zal als bestuurslid worden
voorgedragen. Wegens het aftreden van
Tiny Hooisma als voorzitter moet er een
nieuwe voorzitter worden gekozen. Ook
de functie van secretaris is nog steeds
beschikbaar.
Als er nieuwe kandidaten zijn voor deze of
andere functie binnen de vereniging, willen
zij zich dan tot 24 uur voor de vergadering
melden bij de secretaris Bennie Brouwer
(0517-413735) of de penningmeester S.
van der Meer (06-15387223)

Indien er geen animo van uit het leden
bestand naar voren komt, zal door het
bestuur overwogen moeten worden om
het voortbestaan van de hengelsportver
eniging De Voorn ter discussie te stellen.
11. Wedstrijdprogramma 2018
12. Wat verder ter tafel komt, o.a. vrijwilligers/
ouders, voor een nieuw te vormen groep
jeugdvissers
13. Rondvraag
14. Sluiting vergadering
15. Even gezellig nazitten
Laat uw clubliefde blijken!

De notulen van de vorige ledenvergadering en het jaarverslag van de secretaris zijn te vinden op onze website: www.devoornharlingen.nl

HSV Leeuwarden
Bootvissen
Mijn visserij in Friesland is heel divers en niet beperkt tot een bepaalde techniek. Wel is er al jaren een heel duidelijke
rode draad binnen mijn visserij; dat is het snoekvissen en dan specifiek het vissen vanuit de boot. Toen het moment
kwam dat ik de beschikking had over mijn eerste boot ging er een wereld voor mij open. Sindsdien ben ik gedurende
het hele jaar met mijn bootje op het Friese water te vinden.
Aiso Lycklama a Nijeholt, aspirant bestuurslid
Het mooie aan Friesland vind ik het enorme scala aan mogelijkheden voor de snoekvisser. We beschikken in onze mooie provincie over een enorme diversiteit aan wateren, variërend van de
kleinste poldervaartjes en grachten tot aan de grootste meren
en kanalen. Elk van deze wateren heeft voor mij zijn eigen
charme. De kleinste polder en veenvaartjes trollend afvissen
met licht materiaal en kleine(re) aasjes, of helemaal de andere
kant op met groot tot zeer groot kunstaas op één van de Friese
meren of kanalen vissen voor die ene grote Snoek.

Trollen
Welke techniek ik gebruik kan afhangen van het type water,
de visdruk op een bepaald water en waar op dat moment mijn
voorkeur ligt. Elke techniek heeft uiteraard zijn voor- en nade-

Hier doen we het voor!
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HSV Leeuwarden
len. Dat vind ik ook het mooie aan het vissen op snoek, je kan
ze op allerlei manieren vangen. De technieken die ik ver uit het
meest beoefen is het trollend (slepend) vissen met kunstaas
en het slepen met aasvis.
Het trollen is een enorm effectieve manier om op snoek te
vissen, mede doordat je met deze techniek zeer veel water af
kan vissen. Door middel van het gebruik van hengelsteunen in
mijn boot kan ik met meerdere hengels tegelijk vissen. Door
met aan elke hengel een verschillend kunstaas te vissen kan
je er snel achter komen waar de snoeken zin in hebben en hier
later je kunstaas keuze op af stemmen.
Voor het trollend (slepend) vissen maak ik veelal gebruik
van hengels tussen de 2 en 3 meter met een werpgewicht
variërend van 80 tot 140 gram. Deze zijn uitgerust met een

Een zeer welkome
dame in de schemer

degelijke reel met gevlochten lijn en als onderlijn een zelf
gemaakte stalen onderlijn. Met deze hengels vis ik kunstaas
van 10 tot 50 centimeter.
Voor het trollen met kleiner/lichter kunstaas maak ik veelal
gebruik van spinhengels met een lengte van 2 tot 3 meter en
een werpgewicht tot 50 gram.

Slepend vissen

See you later…

Een techniek die ik ook heel graag mag beoefenen is het slepend vissen met aasvissen. Dit is een heerlijk rustige manier
van vissen, waarbij ik mij door middel van mijn elektromotor
heerlijk stil en langzaam over het water voortbeweeg, terwijl
de aasvissen rustig en kalm achter de boot aan slepen. Het
slepend vissen met aasvissen doe ik op twee manieren, namelijk door gebruik te maken van sleepdobbers en/of fireballs. De
sleepdobbers gebruik ik om verder vanaf de boot te kunnen
vissen, hierdoor kan je zelfs de aller schuwste vissen over de
streep trekken. De fireballs gebruik ik om recht onder de boot
de aasvissen aan te kunnen bieden.

Indirect snoeken voeren
Tjalling Jan Nicolai
Bij het gericht op snoek vissen, voer ik doorgaans mijn stek
met gesneden stukjes vis.
Maar tijdens het penvissen op karper waar mijn voer uit maïs,
pellets en schapen brokken bestaat, kwam ik er achter dat er
veel schoolvis op af kwam. regelmatig zag ik springend aasvis
en dikke kolken op de stek. Daarom dit najaar besloten ook
met schapen brokken en pellets te voeren zodat er aasvis op
de stek zou komen want waar de aasvis gaat, volgt de snoek
ook, dat was mijn gedachten. En het pakte verbazingwekkend goed uit; met deze manier heb ik dit najaar al verschillende mooie snoeken gevangen. Daarvan zaten een aantal
hoge 90ers bij en heb ik ook enkele meter snoeken weten te
vangen. Zo zie je maar dat een vreemde manier ook een goeie
manier kan zijn.
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Een snoek van 110cm was mijn beste resultaat

Winterkarpers
Mathijs Jansma
Waar de meeste karpervissers eind oktober stoppen zie ik
mijn kansen vergroten. In de maand september begin ik al
met het opbouwen van de winter stekken en pak vaak twee
verschillende wateren. Deze stekken voorzie ik dagelijks van
kleine beetjes voer. Dit doe ik het liefst met boilies. Ik meng
twee diameters door elkaar 15 en 20 mm zowel zoet als
vismeel. Om de boilies wat extra kracht te geven meng ik er
graag nog wat soak over. De twee stekken vis ik om en om en
kom er al snel achter dat één stil komt te liggen en krijg de vis
niet meer actief. Dus besluit ik maar te stoppen met voeren en
leg mijn focus op de stek die nog wel actief is.

Winterkarper

maar zeer welkom. Wat een plaatje is het en ik zet haar weer
terug in het water waar ze hoort. De nacht verloopt snel en
weet nog meerdere karpers te vangen. Tegen het ochtendlicht
word ik mijn bed uit gerammeld door een gierende slip van
de molen en het geluid van de beetmelder is ongekend hard.
Ik pak de hengel op en voel meteen dat het om een grote vis
gaat. Hoofd koel houden en zorgen dat ze in de boot komt. Ze
weet meerdere keren de obstakels rond de stek op te zoeken
maar uiteindelijk verliest ze de strijd . Na enkele prachtige
foto’s te hebben geschoten, haast ik mij richting huis. Onderweg geniet ik nog na van deze heerlijke winternacht.

Voorvoeren met wat Soak er bij

Decemberavond
Eigenlijk is het gekkenwerk maar ik laat mij niet weerhouden
door het slechte weer en stap vol goede moed in mijn boot.
Met een koude noordoosten wind in mijn gezicht en ongekend
veel natte sneeuw om de oren zet ik mijn koers richting de
stek. Na een uur varen kom ik aan en kijk op de klok. Het is
al 21 uur en leg mijn boot vast aan de steekstokken. Ik heb
geen haast dus gun mij zelf eerst een warme bak thee en kijk
naar boven. Het wordt een heldere nacht met volle maan,
dit belooft nog wat. Het zal niet de eerste nacht zijn dat ik
met volle maan een dikke vis vang. Met gepaste spanning
trek ik mijn zwemvest aan en vaar mijn montage richting de
aangevoerde stek. Bij het neerleggen van mijn rig word ik
opgeschrikt door een uil. Wat zijn ze prachtig om te zien en ik
kom ze steeds vaker tegen rond de stad Leeuwarden. Ik kijk
naar mijn hengeltoppen die ik door de heldere maan kan zien.
Op dat moment zie ik een tik op de top en voorzichtig komt
er geluid uit mijn beetmelder. Binnen een paar seconden sta
ik met een kromme hengel en niet veel later schuift er een
prachtige spiegel in mijn landingsnet. Het is een kleine rakker

In de winter doe ik nog een gewichtje aan
mijn haak waardoor de inhaking sneller gaat
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