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HSV Heerenveen
Welkom sportvissers van HSV Utingeradeel!
Per 1 januari 2018 is de hengelsportvereniging Utingeradeel opgeheven. Langs deze weg willen we als bestuur van 
de Hengelsportvereniging Heerenveen en omstreken de leden die de overstap hebben gemaakt naar onze vereniging 
hartelijk welkom heten.  

HSV Heerenveen is een vereniging die zich al bijna 70 jaar 
inzet voor de belangen van haar inmiddels ruim 2.000 leden. 
HSV Heerenveen organiseert, met de steun van een relatief 
jong en ambitieus bestuur en vrijwilligers, activiteiten voor 
onder andere ouderen, mensen met een beperking, jeugd, de 
karpervissers en de snoekvissers. Een speciale wedstrijdcom-
missie zet zich in voor de wedstrijdvisserij. Als vereniging 
verkrijgen we toestemming om op de diverse wateren te vissen 

en verstrekken we vergunningen. We verrichten visserijkundig 
onderzoek en zetten vis uit. Daarnaast onderhouden we con-
tacten met voor de hengelsport belangrijke organisaties.
We willen de vereniging verder ontwikkelen. We streven naar 
een nog actievere, beter zichtbare en gezelligere vereniging. Er 
is al veel gedaan, maar er blijft ook genoeg te verbeteren. Wilt 
u hier als vrijwilliger een bijdrage aan leveren, horen wij dat 
graag van u.

Gescheiden
koppelwedstrijd
zaterdag 7 april
Er wordt gevist om vleesprijzen.
Opgave via:
wedstrijd@hsvheerenveen.nl 
onder vermelding van naam, adres, 
woonplaats en telefoonnummer.
Opgave via tel.nr.: 0513-63 30 50 
of 0513-52 96 84 na 19.00 uur 
onder vermelding van naam, adres, 
woonplaats en telefoonnummer.
Hengelkeuze: Vrij
Inschrijfgeld: 20 euro/per koppel
Verzamellocatie: Café De Streek 
in Tjalleberd
Loten vanaf: 07:00 uur
Vissen van: 09:00 tot 14:00 uur
Viswater: Hooivaart

Roofvisdag Boot Waterreijk Weerribben Wieden
Zondag 12 november was het weer zover; onze jaarlijkse roofvisdag Boot vond weer plaats. Eind september was de 
eerste aankondiging via de facebookpagina van de HSV en de eerste meldingen stroomden al vlot binnen.

Prachtgebied
Rond een uur of half 8 waren de eersten 
al bij de helling aan de Driewegsluis te 
Oldetrijne. Van rubberboot tot alumi-
nium droomboot waren aanwezig en 
eenieder had er zin in. Er werd voorna-
melijk getrold met pluggen. (Een plug 
is een kunststofvisje die drijft en naar 
beneden duikt d.m.v. een schoep zodra 
je gaat varen) Ook werd er langzaam 
gesleept met een dode aasvis onder een 
dobber.
Het visgebied was Waterreijk Weerrib-
ben Wieden, een prachtgebied van rond 
de 10.000 ha wat rond 1300 is ontstaan 
door het ontginnen van het laagveen 
om er turf van te maken. De kanalen zijn 
vroeger gegraven voor het transport van 
de turf en nu prima viswater. De meeste 
petgaten zijn niet toegankelijk voor vis-
sers en geldt een aassoortbeperking.

Boter..?
Op de dieptemeter was voldoende 
aasvis te zien op bepaalde plekken maar 
de rovers beten nog niet echt fanatiek. 
Welke tactiek zou vandaag zou vandaag 
de meeste vis opleveren? Proberen, 
proberen en nogmaals proberen… 
Dit jaar hadden we ervoor gekozen 
om de vangsten te registreren en er 

een paar prijsjes aan te verbinden. Een 
geseald kaartje moest dan bij de vangst 
op de foto samen met het meetlint.
De morgen was zomaar om en de eieren 
met spek mochten de pan in. Ohjee, 
“Wie heeft er boter meegenomen?”: 
bulderde Rinze Jan. Uh…. Niemand. 
Gelukkig regelde Dirk snel even wat 
boter bij de uiterst vriendelijke bewoners 
van Ossenzijl en konden de broodjes 
gemaakt worden. Klaas Breidenbach 
had zelfs een hengel uitliggen tijdens 
de lunch en ving een mooie snoek van 
88 cm op doodaas.

Prijzen
’s Middags werden er toch nog de 
nodige snoeken gevangen en zelfs 
een paar baarzen. Frodo & Dirk had-
den 570 cm aan snoeken bij elkaar 
gevangen. Arjan Lijster & Gerrie Otten 
407,50 cm, Jan & Bert Hooijer 234 cm, 
Adis & Dino Huremovic 231 cm en 
Sander van Slooten & Paul van der Vegt 
hadden 150 cm aan snoeken gevangen. 
De bestuursleden deelden niet mee voor 
de prijzen die gehaald waren bij Hengel-
sportcentrum Arnold te Oudeschoot. 
Mike Breidenbach kreeg ook nog een 
prijs beschikbaar gesteld door Arnold 
voor de jongste visser.

Na de prijsuitreiking bij de helling was 
er nog een hapje en een drankje. Het 
was een geslaagde editie en we hopen 
volgend jaar om weer zo’n opkomst.
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Andries Rozema
Ytzen Zijlstra

Benjamin de Wagt

Storm Koppers

Rick Simmerman

Alle winnende foto’s van de  Jeugd-Fotowedstrijd
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. 
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Christiaan Dijkstra

Harmen de Vries

Daniel Reitsema

Werner Visser

Martijn Reitsema

Roan Wiegersma

Alle winnende foto’s van de  Jeugd-Fotowedstrijd
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HSV Heerenveen
Karper24uurs 2017
Zaterdag 30 september was het weer zover: de tweede editie van de KARPER24uurs op recreatiegebied De Heide te 
Heerenveen vond plaats.

Klaas Breidenbach & Henri R. Van der Wal

Deze keer begonnen we wel met koffie en speciaal voor 
Douwe, ook nog een Deense krakeling erbij. De stemming 
zat er dan ook gelijk goed in en er werd onderling aardig 
gespeculeerd over de mogelijke vangsten en kansen voor 
deze nacht.
Rond een uur of 10 was iedereen aanwezig en konden de 5 
koppels een stek loten. Daarna kon iedereen met de rubber-
boot of lopend naar de stekken. We hadden bewust geko-
zen dat ieder koppel een rubberboot ter beschikking heeft 
in verband met de veiligheid van de vis. Het Heidemeer 
zit vol met taluds en wierbedden dus vis halen is dan het 
verstandigste. Ook liggen sommige stekken buiten werpaf-
stand.

De wedstrijd
Voor de veiligheid moest iedere visser een reddingsvest met 
life-line om hebben die gezekerd was aan de rubberboot. 
Voor de rubberboten met elektromotor was ontheffing aan-
gevraagd in combinatie met een evenementenvergunning 
bij de Gemeente Heerenveen. Rond 11-en mocht er alvast 
gevoerd worden en om 12 uur begon “ de wedstrijd” 
Het bleef bij iedereen aardig stil met aanbeten. Wel waren 
er veel belangstellende mede-recreanten/buurtbewoners 

die langs kwamen en gezellig met de deelnemende vissers 
kwamen kletsen.
Via de speciaal aangemaakte Karper24uurs-groepsWhats-
App werden er wat grappige foto’s over en weer gestuurd. 
Zo was er iemand die de wereld aan materiaal mee had 
gesleept maar het pannetje voor de soep vergeten was…dat 
werd snel geregeld natuurlijk als vissers onder elkaar.

IJsvogeltje
Heen en weer fietsend tussen alle deelnemende koppels ze 
je in wat voor een uniek gebied je je eigenlijk bevindt. Van 
een kale zandplas naar een plas met begroeiing, vele soor-
ten vogels waaronder ijsvogeltjes… schitterend!
Zondag 12 uur volgde het eindsignaal op de app en helaas 
bleek dat niemand beet gehad had en dat het resultaat een 
dikke blank was. Het heet vissen en niet vangen.
De geldprijzen werden verloot onder de deelnemers.
Daarnaast kreeg iedereen een zak gestoomde “boilie’s” van 
Sunrise Baitservice mee naar huis.
Het was een gezellige Karper24uurs met veel interactie met 
de mede-recreanten en omwonenden die kwamen buur-
ten. Helaas werkten de karpers niet mee maar dat is niet 
anders. Volgend jaar beter.

Hieronder vind je informatie over de competitiewedstrijden 
voor het komende seizoen.

Het loten van de steknummers van de komende 10 wedstrij-
den is al gedaan.
Bij het begin van het parcours staat een lijst met daarop de 
plaats waar je bij een bepaalde wedstrijd zit. 
Voor het wegen na de wedstrijd wordt er beroep gedaan op 
kopstekvissers in samenwerking met de wedstrijdcommissie.
Als je voor een wedstrijd verhinderd bent, dan graag voor 
12.00 uur afbellen.
Dit kan bij Andries de Boer 0513-52 96 84.
Wij kunnen dan de plaats laten vervallen, zodat er geen lege 
plekken in het parcours ontstaan.

Wedstrijd data
1. 30 april: Heerenveens kanaal, vissen van 18.00-21.00
2. 7 mei: Helomavaart, vissen van 18.00-21.00

Competitiewedstrijden 2018
3. 14 mei: Hooivaart, vissen van 18.30-21.30
4. 28 mei: Heerenveens, kanaal, vissen van 18.30-21.30
5. 4 juni: Hooivaart, vissen van 18.30-21.30
6. 11 juni: Helomavaart, vissen van 18.30-21.30
7. 18 juni: Pm-kanaal Leppedyk, vissen van 18.30-21.30
8. 25 juni: Pm-kanaal Grou, vissen van 18.30-21.30
9. 2 juli: Pm-kanaal Oude Schouw, vissen van 18.30-21.30
10. 6 juli: Nieuwe kanaal, vissen van 18.30-21.30
Res. 13 juli: Nieuwe kanaal, vissen van 18.30-21.30

Na de laatste wedstrijd is er prijsuitreiking in café de Streek te 
Tjalleberd.

Wij hopen er weer een leuke competitie van te maken met veel 
goede vangsten.

De wedstrijdcommissie Piet, Andries en Gerrit
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HSV De Kleine Dobber Donkerbroek

HSV Joure e.o.

Donderdag 5 oktober hebben we weer 
de jaarlijkse viswedstrijd voor de scholen 
georganiseerd. Als locatie is gekozen 
de Zeilroede naast de jachthaven. Dit 
jaar hebben we gekozen voor meer-
dere groepen per school om het aantal 
deelnemers wat op te krikken en dat 
heeft geholpen. Er waren drie scholen 
die zich met een dubbele groep hadden 

Jeugdwedstrijd

Algemene ledenvergadering
Ledenvergadering voor 2018: 23 maart 2018 
in het Dorpshuis ’t Ald Leger, Leidijk 42 te 
Waskemeer. Aanvang 20:00 uur

Agenda
1. Opening
2. Ingekomen stukken
3. Jaarveslag secretaris
4. Jaarverslag penningmeester
5. Verslag kascommissie
6. Benoeming nieuw kascommissie lid
7. Bestuursverkiezing i.v.m. met verhuizing zoeken we 

een nieuwe voorzitter.
 Herkiesbaar: Penningmeester Jan Rozenberg.
8. Bespreking wedstrijden, de voorgestelde wedstrijden 

staan op de website.
9. Wat verder ter tafel komt.
10. Sluiting

De uitslag
1e: en de wisselbeker it Haskerfjild 

A met 858 cm aan vis
2e: it Haskerfjild B met 847 cm
3e: de Trieme B uit st Johannesga 

met 635 cm
4e: de Twafjilden C met 602.5 cm
5e: it Haskerplak B uit Oudehaske 

met 561.5 cm
6e: it Haskerplak A ook uit Oude-

haske met 372 cm
7e: de Twafjilden A met 205.5 cm 
8e: de Lytse Mienskip uit Hasker-

horne met 194.5 cm
9e: de EAB-school met 109.5 cm 
10e: de Trieme A St Johannesga 

met 56 cm 
11e: en als laatste de Mattheus 

school met 33 cm.

aangemeld zodat we uiteindelijk op ruim 
40 deelnemers zaten. Dat hadden er 
60 kunnen zijn maar enkele groepen en 
scholen lieten verstek gaan. Desondanks 
was de deelname boven verwachting. 
Helaas waren de weersomstandigheden 
niet om over naar huis te schrijven. Het 
waaide hard en zo nu en dan kwam er 
ook nog een stevige bui op bezoek.
Maar ondanks het herfstige weer waren 
de vangsten boven verwachting en 
werd er een record aan centimeters vis 
gevangen. Opmerkelijk genoeg waren er 

heel veel Alvers bij en dat is nu niet een 
vis die je dagelijks vangt. Er is gevist van 
17.00 uur tot 18.30 uur.

Heeft u nog interessante viswateren? Geef het dan aan ons 
door! Verder zijn bij alle leden de incasso en acceptgiro bin-
nengekomen. Nog niet alle leden hebben de betaling van de 
VISpas gedaan. Wij vragen u om dit zo spoedig mogelijk te 
voldoen. Opzeggingen van uw lidmaatschap kunt u doen via 
e-mail: ledenadministratie@vispas.nl
Ons algemeen e-mailadres is info@hsv-de-kleine-dobber.nl

Hierbij nodigen we alle leden uit om op de 
Algemene ledenvergadering te komen, onder 
het genot van een hapje en drankje. 
De koffie is gratis!

Piet Roedema Jan Rozenberg
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HSV Leeuwarden

Het mooie aan Friesland vind ik het enorme scala aan mogelijk-
heden voor de snoekvisser. We beschikken in onze mooie pro-
vincie 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-

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

Hier doen we het voor!

Hierbij nodigen we alle HSV Leeuwarden leden van harte 
uit voor onze Algemene Leden vergadering.

Maandag 30 april 2018
Zalencentrum Priyas
Kalverdijkje 77c, 8924 JJ Leeuwarden 
Aanvang 19:30 uur

Algemene ledenvergadering 2018
Naast de gebruikelijke onderwerpen zoals het Jaarverslag, 
Kascommissie en verantwoording portefeuillehouders heb-
ben we nog een tweetal jeugdige gastsprekers: Aiso Lycklam 
a Nijeholt en Raymon Veenstra, die een presentatie gaan 
geven over hun persoonlijke sportvisserij; snoek en karper. 
Aiso en Raymon zijn ook aspirant bestuursleden.
Koffie, drankje en een hapje staan voor u klaar! Graag tot ziens!

De scholen zonder plaatsnaam komen 
uit Joure. De prijs voor de grootste vis 
gaat naar Nyske Steginga van it Has-
kerfjild met een vis van 20 cm. Voor 
iedere deelnemer is een snackbon uit-
gedeeld van de plaatselijke frietzaak ter 
waarde van vier euro. Dit tot volle tevre-
denheid van alle deelnemers. Tot slot 
willen wij alle begeleiders en controleurs 
bedanken voor hun bijdrage en inzet bij 
deze zeer geslaagde viswedstrijd. 
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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 

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
Een techniek die ik ook heel graag mag beoefenen is het sle-
pend 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, name-
lijk 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.

See you later…

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 verbazingwek-
kend goed uit; met deze manier heb ik dit najaar al verschil-
lende 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.

Een zeer welkome 
dame in de schemer

Een snoek van 110cm was mijn beste resultaat
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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.

Mathijs Jansma

Winterkarpers

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. Onder-
weg geniet ik nog na van deze heerlijke winternacht.

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 

Voorvoeren met wat Soak er bij

Winterkarper

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