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HSV De Snoek

Vanaf woensdag 5 september 2018 organiseert Hengelsport-
vereniging “De Snoek” uit Wolvega weer clinics voor de jeugd 
van 8 t/m 13 jaar. Deze zullen op de woensdagavonden gehou-
den worden. De cursus omvat theorie (1e en 2e avond) en 
praktijk (3e avond). Nadat de gehele cursus is doorlopen zal 
er een heus diploma worden uitgereikt.  De avonden worden 
verzorgd door leden van de hengelsportvereniging en worden 
ondersteund met beeldmateriaal en praktische oefeningen.
De data zijn 5, 12 en 19 september 2018. Het theoriegedeelte 
bevat o.a. uitleg over materialen, voer, aas en het milieu. De 
kinderen leren hun eigen tuigje maken en zullen daar ook mee 
gaan vissen. Aan het einde van de cursus mogen de kinderen 
het tuigje samen met nog wat hengelsportartikelen mee naar 
huis nemen. Voor al het materiaal en de hengels zal worden 
gezorgd.  Het praktijkgedeelte zal bestaan uit het gezamenlijk 
vissen en na de cursus mogen de kinderen eventueel deelne-
men aan de jeugdviswedstrijden die op het programma staan 
voor 2018. Daarbij zijn echt hele mooie prijzen te winnen in de 
vorm van waardebonnen en vismaterialen. 
 
De 1e en de 2e avond beginnen om 19.00 uur met het ver-
welkomen van de kinderen bij hengelsportzaak de Visvrind 
in Wolvega. Om ongeveer 20.30 uur kunnen de kinderen 
weer opgehaald worden. Tijdens de avond wordt de kin-
deren drinken aangeboden. Deelname is geheel kosteloos! 
Ook het materiaal en de consumpties neemt de vereniging 
voor haar rekening. De 3e avond gaan we met z’n allen vis-
sen; de locatie is op dit moment nog niet bekend vanwege 
de weersomstandigheden die avond, maar zal t.z.t. bekend 
gemaakt worden via de mail. Het is in Wolvega of iets daar 
buiten. Uiteraard zouden we het op prijs stellen dat u dan ook 
aanwezig bent aan het water om zijn of haar verrichtingen 
gade te kunnen slaan. U bent dan ook van harte welkom. Wel 
een belangrijk punt voor de cursisten: er is maar een beperkt 
aantal plaatsen. Dus wacht niet te lang want vol = vol!
Inschrijven is mogelijk tot maandag 10 september bij onze 
jeugdcommissie; dit kan alleen via de mail: jnbakker@live.nl

Algemene ledenvergadering
Vrijdag 20 april 2018
Snackpoint De Passage te Wolvega
Aanvang 20.00 uur

Agenda
1. Opening
2. Ingekomen stukken/mededelingen
3. Notulen ledenvergadering 2017

4. Jaarverslagen 2017
5. Financieel verslag 2016 en 2017
6. Begroting 
7. Bestuursverkiezing 
8. Rondvraag
9. Sluiting vergadering

Na afloop van deze vergadering volgt een gezellig samenzijn.

Nadat de inschrijvingen binnen zijn worden de ouders d.m.v. 
een mail geïnformeerd met daarin alle data en overige rele-
vante gegevens.
Nadere informatie bij J. Bakker, jeugdcommissie HSV De 
Snoek, telefoon 06-25 23 76 49  (graag na 18:00 uur). 

Programma jeugdselectie 
9 maart: Introductieavond bij de Visvrind, 19.00 tot 21.00 uur.
Belangrijk: Wij verwachten van iedereen die meedoet aan het 
programma dat hij/zij aanwezig is.

Jeugdcompetitie
Data/locaties onder voorbehoud. Het kan zijn dat een locatie 
verandert dit i.v.m. de aanvraag.
Gezamenlijk vertrek vanaf de Visvrind om 7.30 uur.
Locaties gemiddeld een half uur rijden vanuit Wolvega.
Op locatie loting ongeveer 8.00 uur. 
Aanvang wedstrijden om 9.00 uur. 
Vissen 3 uren, van 9.00 tot 12.00 uur. Op gewicht.
Prijs per wedstrijd: winnaar krijgt een waardebon.
Extra prijs voor het vangen van eerste karper tijdens de com-
petitie aangeboden door Hengelsport de Visvrind Wolvega.
Hengelkeuze: de keuze is vrij, maar vergeet de vaste stok niet 
i.v.m. het FK en het NK.

Programma Jeugdcompetitie
18 maart: 1e wedstrijd; Heerenveens kanaal
15 april: 2e wedstrijd; Tjonger Mildam (gemaal)
22 april: 3e wedstrijd; Helomavaart
27 mei: 4e wedstrijd; Grou FK parcours, 7.00 uur vertrekken
10 juni: 5e wedstrijd; Hagebroekweg Ossenzijl
1 juli: 6e wedstrijd; Steenwijk (Beukerskanaal)
8 juli: is vergunning verleend voor Steenwijk, Beukers-

kanaal evt. NK jeugd oefenen
15 juli: 7e wedstrijd; Heerenveens Kanaal

Lees verder op pagina 11 

Jeugdvisclinics 2018 
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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. 



1/2018 | Fisk & Wetter 91/2018 | Fisk & Wetter 9

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 ’t Snoerke Burgum

 Vervolg van pagina 6

Belangrijke wedstrijden
2 juni: FK junioren; Grou Haven, inschrijving door opgave, 

datum/locatie onder voorbehoud
8 sept.: NK junioren, Steenwijk (Beukerskanaal)
23 sept.: Clubkampioenschap jeugd , Heerenveen onder 

voorbehoud evt. werkzaamheden parcours
7 okt.: Vrije koppel jeugdselectie, Kluft  Ossenzijl

Als de gelegenheid er is dan gaan we voor het FK en het NK 
nog een aantal keren oefenen op locatie; bericht volgt.

HSV De Snoek

Overige wedstrijden 
24 maart: Regio(openings)wedstrijd, Hooivaart
22 of 29 april: Visvrindbokaal (vrije gescheiden koppel)
27 april: Koningswedstrijd (inschr. bij de VisVrind)
06 mei: Weststellingwerfcup (inschrijving)
15 juni: Clubkampioenschap de Snoek (1e wedstrijd)
22 juni: Clubkampioenschap de Snoek (2e wedstrijd)
29 juni: Clubkampioenschap de Snoek (3e wedstrijd)
8 juli of 2 sept.: Vrije koppel Hoeksma Bokaal Ossenzijl
21 oktober: Open wedstrijd HSV de Snoek

Voor meer informatie zie de website van HSV de Snoek: www.desnoek.nl. Data/locaties Jeugdcompetitie zijn onder 
voorbehoud, dus houdt de website ‘jeugdactiviteiten’ nauwlettend in de gaten!

Gerlof van de Wal

Sinds kort ben ik met mijn tweede jaar als voorzitter bezig. Ik 
raak zo langzamerhand thuis in de wereld van de hengelsport. 
Een interessante wereld die vele facetten kent. Op dit moment 
wordt het park rond de ijsbaan in het kader van Waterfront 
Burgum aangekleed. Hier liggen kansen voor ons als vissers. 
Wij zijn hier samen met Gemeente en Sportvisserij Fryslan 
over in gesprek. Verder willen wij graag alle gemeentelijke 
wateren binnen de gemeente Tytstjerkstradiel inbrengen in de 
Gezamenlijke lijst van Nederlandse Viswateren. Hopelijk kun-
nen wij daar dit jaar grote stappen in nemen. 

Onderdelen van de agenda zijn o.a.:
K Bijpraten over het afgelopen jaar en wat staat er voor 

2018 op het programma
K Financieel verslag 2017
K Bestuursverkiezing: Wij zijn op zoek naar 3 nieuwe 

bestuursleden. Een secretaris en 2 algemene leden. Heeft 
u hiervoor belangstelling of wilt u meer info? Neem dan 
contact op met onze voorzitter de heer G. v.d. Wal

Uitnodiging Algemene ledenvergadering 
Vrijdag 9 maart 2018  K  Cafe ‘t Roodhert te Burgum  K  Aanvang 20:00 uur

K Verhoging gelden VISpas per 2019?
K Viswedstrijden vaststellen schema 2018. 

Verslag van de vorige Jaarvergadering en Viswedstrijden 
voorlopig schema 2018 liggen ter inzage tijdens de jaarver-
gadering of zijn eerder op te vragen door een mail te sturen 
naar hsv-snoerke@hotmail.com

Van de voorzitter Een tegenvaller voor ons is dat er vanaf oktober 2017 niet 
meer gevist mag worden in de haven van Burgum (zie het 
artikel hierover op pagina 12). Dit zijn enkele onderwerpen 
waar wij als bestuur meebezig zijn.  

Gezocht; bestuursleden
Maar er zijn meer onderwerpen die onze aandacht verdienen. 
Omdat het bestuur op dit moment uit 2 personen bestaat 
levert dit de nodige problemen op. Gezien het feit dat onze 
vereniging +/- 700 leden telt kan dit natuurlijk niet. Om het 
bestuur compleet te krijgen zijn wij op zoek naar 3 nieuwe 
bestuursleden. Wie helpt ons?

Ik wens eenieder weer een goed en plezierig sportvisjaar toe. 
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Haven Burgum
Vanaf oktober 2017 mag er helaas niet meer worden gevist in 
de haven van Burgum.
Watersportvereniging “Bergumermeer” heeft rondom de 
haven “Verboden toegang” borden geplaatst. Dit naar aanlei-
ding van terugkerende klachten van booteigenaren.
Om de rallyvisserij in de haven van Burgum een halt toe te 
roepen zijn hierover jaren geleden, tussen WVS “Bergumer  
meer” en hsv ’t Snoerke, afspraken gemaakt. Vanaf dat 
moment mochten alleen leden van hsv ’t Snoerke in de haven 
vissen. Wij als bestuur waren nu dan ook verrast en teleur-
gesteld dat er, door het plaatsen van verbodsborden, meteen 
voor deze rigoureuze aanpak is gekozen. Inmiddels is er con-
tact geweest met WVS “Bergumermeer” om weer met elkaar 
in gesprek te komen. In de volgende uitgave van Fisk&Wetter 
praten wij u hier verder over bij. 7e R. Schievink  (261/20,25) – 8e G. v Someren (331/18,25)

9e D. Douma (190/13,95) – 10e F. Adema (212/11,3)
11e T. Keimpema (156/9,4) en G. v.d. Wal (122/7,6)
13e R. Procee (111/7,75) – 14e K. vd Veen (96/7,6)
15e Sj. Spijkstra (39/5,75) en S. Spijkstra (104/7,4).

Uitslag winterwedstrijden
25 november / Opeinde / 7 vissers / aantal 360 / 15,950 kg:
1e K. Storm (120 vis 4,450 kg) – 2e J. Adema (70 vis 3,350 kg) 
3e E. Ros (52 vis 2,400 kg)
30 december / Burdaard / 7 vissers / aantal 191 / 9,250 kg:
1e J. Storm (49 vis 2,150 kg) – 2e K. Storm (44 vis 2,150 kg)
3e E. Ros - (41 vis 2,100 kg)

MijnSportvisserij
Via deze onlineservice van Sportvisserij Nederland kun je nu 
ook zelf adreswijzigingen doorgeven, duplicaat VISpas of 
meeVistoestemming aanvragen. Verder kun je de papieren 
Lijst van Viswateren activeren als je die weer wilt ontvangen in 
plaats van gebruik te maken van de VISplanner. Om gebruik te 
kunnen maken van MijnSportvisserij, moet je je eerst registre-
ren op www.mijnsportvisserij.nl

Boetebedragen 2018
De nieuwe boetebedragen voor 2018 zijn bekend. Het vis-
sen zonder toestemming (vergunning) is verhoogd van 130 
naar 140 euro. Betrapt worden op het vissen met levend aas 
kost je 380 euro. Bij alle boetes komt bovendien nog 9 euro 
aan administratiekosten. Daarnaast zijn er overtredingen 
waarvoor de Officier van Justitie per geval bepaalt hoe hoog 
het boetebedrag wordt. Bijvoorbeeld voor het in bezit heb-
ben van vis tijdens een voor die soort gesloten periode of het 
in bezit hebben van ondermaatse vis. Let op: dat kan aardig 
in de papieren lopen. Voor het in bezit hebben van zeebaars 
(waarvoor in heel 2018 een terugzetverplichting geldt) kan de 
boete bijvoorbeeld oplopen tot 1.000 euro met daarbovenop 
40 euro per kilo vis. Kijk voor details op:
www.sportvisserijnederland.nl/vispas/
visserijwet-en-regels/binnenwater/

HSV ’t Snoerke Burgum

Uitslag zomercompetitie 2017
Dit jaar heeft Johannes Storm voor de 6e keer op rij de 
zomer-viscompetitie op zijn naam weten te schrijven. Ook 
het afgelopen jaar wist hij zich weer te onderscheiden door 
zijn effectieve manier van vissen. Achter Johannes wist Siete 
Horjus een solide 2e plaats op te eisen.
De strijd om de 3e plek leek op het eind van de competitie nog 
spannend te worden. Kees Storm wist de aanval van Rinze 
Storm en Jelle Adema echter netjes te pareren. 

Er is in totaal 4.718 vissen gevangen met een totaalgewicht 
van 279,5 kg. Met een gemiddelde deelname van 13 vissers 
per wedstrijd. Ten opzichte van vorige jaar zijn er 1.003 meer 
vissen gevangen. In gewicht is er 85,0 kilo meer vis gevangen. 

Uitslag (aantal/kg):
1e J. Storm (859/50,3) – 2e S. Horjus (650/32,15)
3e K. Storm (478 /28,8) – 4e J. Adema (490/24,7)
5e R. Storm (336/18,1) – 6e E. Ros (283/16,2)

Johannes Storm
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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!

HSV Voorwaarts Drachten 

Date Jan de Vries

Dit is mijn laatste stukje voor de Fisk&Wetter. Met plezier 
heb ik een kleine negen jaar lang deze stukjes geschreven als 
bestuurslid van HSV Voorwaarts te Drachten. Het is nu tijd 
voor nieuwe uitdagingen en hopelijk meer tijd om mijn hengel 
weer eens uit te werpen. Ik blik de laatste keer nog even kort 
terug op de periode achter ons. Op woensdag 11 oktober 2017 
vierden we het  90-jarig bestaan van onze vereniging samen 
met ‘Gurbe Douwstra & Freonen’ in de Lawei te Drachten. 
Ruim 500 leden waren aanwezig. We kunnen terugkijken op 
een hele mooie avond. Met dank aan een afwisselend pro-
gramma van Gurbe Douwstra en zijn vrienden!

Vissteigers
Een dag later vierden we samen met medewerkers van de 
gemeente en het waterschap de aanleg van de nieuwe visstei-
gers. Wethouder Ron van der Leck en onze voorzitter Siebe 
Huizenga moesten ieder eerst een vis vangen en pas daarna 
kon er een feestje worden gevierd. U begrijpt dat de nodige 
tijd verstreek voordat de eerste geschubde vrienden boven 

Van de bestuurstafel

water werden getild, maar toch lukte het hen om beiden een 
mooi voorntje op het droge te trekken. Toepasselijk werd er 
naderhand een visje gegeten.

Algemene ledenvergadering
Op dinsdag 14 november was er weer een ALV. Op deze avond 
werden we door Jouke Jansma getrakteerd op vele mooie foto’s, 
veel bruikbare informatie voor ons als hengelsporters en de 
nodige sterke verhalen. Sinds september 2017 hebben we geluk-
kig een nieuwe secretaris: Christiaan Eelkema. We zijn erg blij 
met hem! Daarnaast kunnen we nog meer handen gebruiken.

De komende maanden gaan we samen met de Gemeente 
Smallingerland werken aan de opname van de Drachtster 
stadswateren in de Landelijke lijst van viswateren. Uiteraard 
vergeten we de andere dorpen binnen Smallingerland niet.

Namens het bestuur een goed visjaar toegewenst en tot de 
volgende ALV.
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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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