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Sportvisserij Fryslân

Steun
Vanuit Sportvisserij Fryslân ben ik, Pieter de 
Vries, naar voren geschoven om onze gemeen
schappelijke belangen te vertegenwoordigen. 
Zoals ook bij de vorige verkiezingen voor het 
 Wetterskip Fryslân steunt Sportvisserij Fryslân de 
waterschapspartij ‘Water Natuurlijk’, ik sta daar 
op de kandidatenlijst op positie 5. Dit betekent 
niet automatisch dat ik jullie kan vertegenwoordi
gen in het algemeen bestuur van het Wetterskip.  
Nee, wil ik wat voor jullie kunnen betekenen dan 
heb ik jullie steun hard nodig. 

Wat willen we bereiken? 
Het lijkt mij helder dat we onze sport kunnen 
blijven beoefenen, daar is wel voor nodig dat 
we laten zien dat we zorgvuldig met de natuur 
omspringen. Denk hierbij aan streven naar 
loodvrij vissen, je eigen rotzooi (en eventueel ook 
die van anderen) opruimen. Daarnaast is het voor 
een goede visstand, we willen tenslotte ook graag 
wat vangen, van groot belang dat we schoon 
water hebben met voldoende voedsel voor de 
vis. Ook visveilige gemalen en vistrappen zijn van 
belang om de vissen vrije doorgang te verlenen 

Stem voor de toekomst van jouw passie 
Voor de natuur in het water, stem Water Natuurlijk (Lijst 2 #5)
Voor ons sportvissers breekt er een spannende tijd aan, meer dan ooit is het van groot 
belang dat wij onze stem laten horen in de politiek. Immers op woensdag 20 maart zijn er 
de verkiezingen voor het Wetterskip en van Provinciale Staten. Voor het water, daar waar 
wij onze sport beoefenen, is met name het Wetterskip belangrijk. Onze stem is van belang 
voor het voortbestaan van onze passie/hobby en werk, als we niet meepraten wordt er 
gewoon voor ons beslist. Dàt laten we ons toch niet gebeuren?!

waar ze ook naar toe willen. Daarnaast zijn uiter
aard ook bevisbare oevers en genoeg open water 
zonder dichte beplanting voor ons van belang.
Dus: Als we aan tafel zitten praten we mee, 
besluiten we mee; Een stem voor mij is een stem 
voor onze sport: Sportvissen!

Persoonlijk
Even in het kort over mij persoonlijk, voor 
diegene die dat nog niet heeft kunnen lezen. 
Ik ben geboren in 1968, getrouwd met Hinke, 
dochter Amber (en pleegvader mogen zijn voor 
inmiddels de nodige pleegkinderen), wonende 
in Bolsward. In het dagelijks leven ben ik ICT’er 
en daarnaast voor de derde periode raadslid in 
gemeente SúdwestFryslân en voor de tweede 
periode voorzitter van de Auditcommissie in die 
gemeente.
Als sportvisser beschouw ik mijzelf als een all
rounder, ik hou van veel verschillende manieren 
om onze prachtige sport te bedrijven. Het draait 
om lekker buiten zijn, genieten van het weer, 
hoofd leeg maken en je eigen batterij opladen om 
de drukke dagelijkse sleur weer aan te kunnen. 
Dat werkt voor mij perfect.

Viscoach en -meester
Naast bestuurslid van HSV Ons Genoegen 
 Makkum ben ik sinds vorig jaar ook nog vismeester 
en viscoach geworden. In deze rol ga ik mij inzetten 
om kinderen op de basisscholen (groep 7/8) het 
plezier in vissen bij te brengen. Het is belangrijk dat 
we onze jeugd weer meer naar buiten krijgen en 
actief bezig zijn met vissen vinden erg veel kinderen 
toch erg leuk. En daarmee is de verbinding met 
het Wetterskip meteen ook weer gelegd, kinderen 
aan de waterkant krijgen levert op dat ze zien en 
ervaren hoe belangrijk water voor ons is.

Het zou fantastisch zijn als je op 20 maart bij de 
waterschap verkiezingen een stem uitbrengt op 
lijst 2, ‘Water Natuurlijk’, plek 5; Pieter Klaas de 
Vries; “Alfêst tige tank”

Pieter Klaas de Vries

Wedstrijdcoach 
nieuws 
Zoals bekend is Klaas Mozes de nieuwe   
 Wedstrijdcoach van Sportvisserij Fryslân. 
Om de Friese sportvissende jeugd een kans 
te geven zich te presenteren en te manifes
teren organiseert Klaas enkele wedstrijd
clinics. De eerste heeft reeds plaatsgevon
den op 25  november in de Kromme Knilles 
bij Akkrum. Mede vanuit deze clinics hoopt 
Klaas een Friese selectie te vormen die ook 
op landelijk niveau kan mee strijden.
 
De komende clinics zijn gepland op:
•   24 maart: Heerenveenskanaal te 

Heerenveen
•  31 maart: Zwemmer te Westergeest

Je kunt je hiervoor opgeven op vissenin 
friesland. Ook lees je hier meer over de 
clinics. Tevens kun je rechtstreeks contact 
opnemen met Klaas via k.mozes@chello.nl 
en 0654 67 75 93

Pieter Klaas de Vries
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Lauwersmeer
Op het Lauwersmeer, Dokkumerdiep en Zout
kamperril is het nu toegestaan om wanneer je in 
bezit bent van een derde hengeltoestemming, 
te vissen met drie hengels. Hiermee heeft de 
watereigenaar Staatsbosbeheer ingestemd. 
Voor de karper en de witvisserij is dit een prach
tige aanwinst. Met drie hengels op karper vissen, 
of het voorhanden hebben van een extra topset 
is nu geen probleem meer! 
Bestel je derdehengeltoestemming via: 
https://www.sportvisserijnederland.nl/
vispas/nachtvis-derde-hengel/ 
Het is niet toegestaan om in het gehele Lau
wersmeer te vissen. Check de VISplannerapp 
aan het water om altijd op de hoogte te zijn van 
waar je wel en niet mag vissen! 

Staatsbosbeheerwateren
Staatsbosbeheer is eigenaar van een aantal 

wateren in Friesland. Bepaalde wateren zijn 
niet toegankelijk omdat het een natuurgebied 
is, maar er zijn ook een groot aantal wateren 
waar de sportvisserij wél toestemming heeft 
om te vissen. Sportvisserij Fryslân gaat met 
Staatsbosbeheer nieuwe huurovereenkomsten 
aan waarin een aantal nieuwe sportviswateren 
zijn opgenomen. Er zijn ook een aantal wateren 
uit de VISplanner en de Gezamenlijke Lijst van 
Viswateren gehaald. Daarnaast zijn de algemene 
voorwaarden voor het vissen in Staatsbosbe
heergebieden gewijzigd. Onder andere de bevis
singsperiode is met één maand ingekort. Vissen 
in de prachtige gebieden van Staatsbosbeheer? 
Ja! Maar check hierbij extra goed de geldende 
(bijzondere) voorwaarden. 

Drachten
De afgesloten wateren binnen Drachten waren 
tot begin dit jaar enkel te bevissen door leden 

van Hengelsportvereniging Voorwaarts uit 
Drachten. Sportvisserij Fryslân heeft het streven 
om zoveel mogelijk wateren Landelijk in te 
brengen, waardoor iedereen met een VISpas in 
de Friese wateren mag vissen. Doordat hengel
sportvereniging Voorwaarts toestemming heeft 

gegeven om ook deze 
wateren Landelijk in 
te brengen, zijn 99% 
van de Friese wateren 
voor iedereen met 
een VISpas bevisbaar. 
Naast het Landelijke 
inbrengen, zijn er ook 
een aantal nieuwe vis
wateren in de VISpas 
opgenomen in de om 
Drachten liggende 
dorpjes. 

Gemeente de 
Fryske Marren
Binnen gemeente de 
Fryske Marren liggen 5 
hengelsportverenigin
gen. Deze hengel
sportverenigingen 
hebben aangegeven 
dat er vooral binnen 
de dorpskernen nog 
veel wateren nog niet 

ingebracht waren. Uit een aantal goede gesprek
ken met gemeente de Fryske Marren, heeft de 
gemeente besloten één huurovereenkomst met 
de sportvisserij aan te willen gaan. Deze huur
overeenkomst heeft betrekking op nagenoeg 
alle wateren in eigendom van de gemeente. 
Onder andere de dorpswateren van Joure en een 
aantal afgesloten wateren in Balk en Lemmer 
zijn onderdeel van deze mooie aanwinst. Deze 
aanvulling zal op korte termijn in de VISplanner 
verwerkt worden. 

Bûtefjild
In natuurgebied het Bûtefjild liggen een aantal 
prachtige, ondiepe meertjes. Deze meertjes zijn 
onder andere in het voorjaar prachtige visstek
ken voor de vliegvisserij. Het water in eigendom 
van “de Mariahoeve” en het water “de Klyn
dobbe” zijn nu ook voor alle VISpashouders te 
bevissen!

Visrechten in Fryslân 
De afgelopen tijd zijn er een groot aantal wijzigingen doorgevoerd in de Gezamenlijke Lijst 
van Viswateren en de VISplanner. Zo is Friesland weer een aantal viswateren rijker en zijn 
er voorwaarden gewijzigd. Hieronder wordt dieper ingegaan over deze aanvullingen en 
wijzigingen. Wil je altijd zeker weten dat je onder de juiste voorwaarden in een toegestaan 
water aan het vissen bent? Kijk dan voor het vissen op www.visplanner.nl of gebruik 
langs de waterkant de VISplanner-app! 
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Op 4 oktober hebben we weer de jaarlijkse viswedstrijd voor de scholen 
georganiseerd. Er hadden 7 scholen zich aangemeld, waarvan 5 met meer
dere groepen. Uiteindelijk hadden we in totaal 47 deelnemers verdeeld 
over 13 groepen. Als locatie was er weer gekozen voor de Groene Dijk bij de 
jachthaven en dat was ook dit jaar weer een toplocatie. Bovendien waren de 
weersomstandigheden nu ook prima. De temperatuur was aangenaam er 
was weinig wind en het was droog. Tevens waren de vangsten weer boven 
verwachting goed te noemen. 

Uitslag
Uiteindelijk resulteerde dit in de volgende uitslag: 1e werd damesgroep van 
de Twa Fjilden groep A met 10 meter en 3 cm aan vis, 2e werd de Twa Fjil
den B met 480 cm en  3e It Klimmerbled A uit St Nicolaasga met 409 cm.
Dit waren dus de winnaars van de prijzen fraaie bekers en voor de Twa 
Fjilden A ook nog de wisselbeker. Maar ik wil ook de resterende scholen en 
groepen niet vergeten te noemen: 4e werd het Haskerfjild A met 396 cm, 
5e De Mattheusschool met 364 cm, 6e De Wumkesschool A met 223.5 
cm, 7e De Wumkesschool B met 214 cm, 8e It Haskerfjild B met 168 cm, 
9e De Westermeerschool met 164 cm, 10e De Twa Fjilden groep C met 
136 cm, 11e It Klimmerbled B met 133 cm, 12e De Trieme A uit Sint Johan
nesga met 118 cm en 13e en laatste De Trieme B met 23 cm. 
De scholen zonder plaatsnaam komen allemaal uit Joure. Verder hadden 
we ook nog een prijs voor de grootste vis. Deze ging dit jaar naar Wander 
Steneker van It Klimmerbled met een vis van 24 cm. Ook hadden we voor 
iedere deelnemer nog een hengel plus een setje snoertjes als presentje. 
Tot slot willen we alle controleurs en ouders die geholpen hebben bij de 
wedstrijd bedanken voor hun medewerking. Het was weer een geslaagd 
gebeuren met vele positieve reacties na afloop.

Het Jeugdbestuur

HSV Joure

Agenda
2 april: Algemene ledenvergadering in de Haske in Joure, aanvang 
20.00 uur 
16 mei: Individueel jeugdviswedstrijd aan de Slachterdijk na 
de werf. Vanaf 18.00 tot 19.30 (half uur voor de tijd aanwezig 
zijn voor opgave). Van 69 jaar onder begeleiding van ouders en 
1013 jaar. Graag met toestemming voor foto en naam gebruik in 
blad en op webpagina.
3 oktober: De scholen viswedstrijd van 17.00 tot 18.30 uur. Er 
komen lijsten op de scholen. Opgave per groep van 5 personen max.

Scholenwedstrijd
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VangstGalerij
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. 

Aafke vd Meer, snoekbaars 56 cm

W.J. Elzinga, Oudega, snoek 115 cmRoan Wiegersma, snoekbaars

Durk Bijlstra, snoek 98 cm

Jorrit Bierma, Hallum, roofblei 74 cm
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Romke Sjoerd de Haan, snoek 102 cm

Jesper vd Zwaag & neef, Dokkum, karper

Auke Vrieswijk, snoek 97 cm

Jesse Huizenga, snoek 90 cm

Toby Kool, baars 38 cm

Hr. Doddema, baars
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HSV Heerenveen

Activiteiten 2019
K	 23 maart Regiowedstrijd
K	 6 april Koppelwedstrijd Hooivaart
K	 11 april (donderdag) ALV zaal boven ’t Houtsje
K	 14 april (zondag) Karper penvisdag
K	 14 juni (vrijdag) Wiebe Vonk vaderdag wedstrijd
K	 april/mei/juni Competitiewedstrijden witvis (10 

stuks)
K	 augustus/september Ouderen visdag
K	 september Grote wedstrijd
K	 september/oktober KARPER 24 uurs Heide meer 

Heerenveen /openwater Heerenveen en omstreken 
(?)

K	 24 november Roofvisdag boot
K	 winter 2019/2020 Spiegelkarper uitzet Friese 

Boezem/onder houdsuitzetting (gras, spiegel en 
schubkarper) recreatie gebied De Heide

Ouderenvisdag
Op zaterdag 15 september was het gelukkig weer zover: de ‘viswedstijd’ met de ouderen 
van zorginstelling De Meriant .
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) meegenomen. 
Hengelsportcentrum Arnold leverde de benodigde vismaterialen. De visstatistieken 
weken niet af van de afgelopen 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 afloop werd er in het restaurant van Anna Schotanus wat gedronken 
met een plak cake en werden de vissers door de hengelsportvereniging getrakteerd op 
een mooi cadeaupakketje van Wijn en Spijs.
Het was weer goed om de ouderen een mooie visdag te bezorgen. Met een betere vis
stand kunnen we dat zeker vaker doen dan eens per jaar.

Verslag Karper 24 uurs 
Zaterdag 29 september was het weer zover: de 
derde editie van de Karper24uurs op recreatie
gebied De Heide te Heerenveen vond plaats.
Op verzoek van Douwe was er weer koffie en 
wat lekkers (Mergpijpjes uit Staphorst!). Helaas 
kwam Douwe wat later want hij kwam er halver
wege achter dat hij wat was vergeten…
De tweede editie was dramatisch qua aanbeten 
en vangsten. Niemand kreeg die editie een run, 
maar het heet vissen en geen vangen…
Rond een uur of 10 was iedereen aanwezig en 
konden de 5 koppels een stek loten. Daarna kon 
iedereen met de rubberboot of lopend naar de 
stekken. We hadden bewust gekozen 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 werpafstand.
Voor de veiligheid moet iedere visser een red
dingsvest met lifeline om hebben die gezekerd 
is aan de rubberboot. (geen speelgoedbootje) 
Voor de rubberboten met elektromotor was 
ontheffing aangevraagd in combinatie met 
een evenementenvergunning bij de Gemeente 
Heerenveen.
Rond 11en mocht er alvast gevoerd worden en 
om 12 uur begon “de wedstrijd”. 

Er waren aardig wat belangstellende mede
recreanten/buurtbewoners die langs kwamen en 
gezellig met de deelnemende vissers kwamen 
kletsen. Ook was er nog een karpervisser die 
niet op de hoogte was van de KARPER24uurs 
en wilde tussen 2 stekken in gaan zitten. Er werd 
hem vriendelijk verzocht dit niet te doen, omdat 
wij weken van tevoren aan hadden gegeven op 
diverse websites en facebook dat de nachtvis
zone 1 nachtje bezet was.

De middag bleef het rustig maar rond “the 
twilight zone” melde het koppel Douwe en Sietse 
Jilles, via de speciaal aangemaakte KARPER
24UURSgroepsWHATSapp, dat ze een karper 
hadden gevangen. Snel gingen Klaas en ik er op 
de fiets heen en zagen dat ze een mooie spiegel 
hadden gevangen. De karper werd nauwkeu
rig gewogen en er werden nog enkele foto’s 
geschoten in het donker. De mannen werden 
gefeliciteerd met hun vangst en wij vertrokken 
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HSV Heerenveen

weer richting ons basiskamp. 
We waren nog maar net van ons zadel af of de 
groepsapp gaf alweer geluid… Douwe en Sietse 
Jilles hadden weer een karper… nu houdt Douwe 
wel van een geintje dus eerst geloofden we 
het niet. Een kort telefoontje met een serieuze 
Douwe aan de andere zijde van het lulijzer gaf 
uitsluitsel: toch echt nog een karper! 
En wat voor één ! Een schub van de eerste 
uitzettingen van 1997/1999 met een beste pens. 
Helemaal onder de indruk ging Douwe op de foto 
en werd de vis gelijk weer teruggezet. Zakken tot 

de volgende morgen is uit den boze en onverant
woord! Het enige waar dat goed voor is het ego 
van de visser…
Twee vissen en de nacht moest nog beginnen… 
hoe anders als het jaar ervoor. Helaas bleef het 
de nacht rustig, maar rond koffietijd ging de 
beetmelder te keer bij het koppel Klaas en Robert 
op het schiereiland. Er werd gekozen om er met 
de boot achteraan te gaan en de buren, Franke en 
Danny keken gespannen toe wat de vangst zou 
zijn. Na een kort gevecht met de sterke karper 
werd de vis geschept. Wat zou het zijn? Schub/

spiegel? Of toch stiekem een graskarper? En 
hoe zwaar? Hoe lang? Het bleek een zogenaamd 
Mofrikaantje ( André Bosma zijn benaming) 
te zijn: een kale, Duitse spiegel van rond de 23 
pond. Klaas Bandstra was zo blij als een kind!
Zondag 12 uur volgde het eindsignaal op de app 
en mochten we terugkijken op de succesvolste 
editie ooit!
Rond een uur of 13 uur zou de prijsuitreiking 
plaats vinden op het parkeerterrein alleen was 1 
van de deelnemers zijn autosleutels kwijt… alles 
werd meerdere keren overhoop getrokken maar 
nergens te vinden. Nog een keer terug lopen dat 
de stek.. misschien onderweg verloren en lagen 
ze ergens in het gras? Een vrouwenoog bood 
uitkomst en vond de sleutels onder de slaapzak 
die vast zat op de stretcher. 
De nummers 1 en 2 namen de geldprijzen in 
ontvangst en de 3de prijs werd verloot onder de 
overige 3 koppels. Ook kreeg iedere deelnemer 
wat “endtackle” mee van “Carpwhisperer” uit 
Nieuwe Pekela. Ook had de firma er gratis een 
schaar bij gedaan. Dank daarvoor.
Het was weer een gezellige KARPER24uurs 
met veel interactie met de mederecreanten en 
omwonenden die kwamen buurten. En zelfs de 
karpers werkten mee deze editie! Tot 2019!

Klaas Breidenbach & Henri R. Van der Wal

Verslag Roofvisdag Boot
Zondag 25 november 2018 was het weer zover, de roofvisdag van HSV 
Heerenveen. Om 8 uur verzamelden zich 22 vissers met 11 boten bij de trai
lerhelling in Grou. Een korte toelichting op het programma en volgde tijdens 
een bakje koffie en thee. Op de valreep nog twee rondjespontaan vissers, 
die maakten dat ook dit jaar er weer een recordaantal deelnemers was.
Het was koud, maar het bleef de hele dag droog. Tussen de middag heeft 
voorzitter en kok RinzeJan heerlijke broodjes hamburger verzorgd op het 
starterseiland tegenover de trailerhelling. Die locatie was daar perfect voor.
Na de lunch weer verder vissen, om rond de klok van 16 uur weer bij de 
trailerhelling te verzamelen. De formulieren met daarop de vangstgegevens 
werden bestudeerd en Jelmer bleek samen met zijn vriendin de meeste 
centimeters gevangen te hebben (17 snoeken, ruim 11 meter!). Ze ontvingen 
beiden een kleinigheidje (kunstaas). De rondjespontaan vissers vingen er 
ook 17, maar dan (met verticalen) snoekbaarzen, een mooie tweede plaats.
De grootste van de dag was een snoek van 104 cm, gevangen door Dirk. 
Gemiddeld genomen werd er normaal gevangen, met uitschieters naar boven 
en naar onder. De enige visser die niets ving, ontving in ieder geval nog een 
troostprijs, een stuk kunstaas ter bemoediging voor volgend jaar. Iedereen 
bedankt voor de gezelligheid, en Andre bedankt voor de organisatie. En Dino 

(onze mediaman), wellicht voor volgend jaar een groepsapp voor de vang
sten en voor hulp in nood (begreep dat Andries en Luite motorpech had).
Tot volgend jaar!

André & Frodo
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SKP project
10 november 2018 was het weer zover: Spie
gelkarpers uitzetten in naam van project SKP de 
Friese Boezem. Omdat alle spiegels gewogen, 
gemeten en gefotografeerd worden, vraagt het 
wel enige organisatie en mankracht. Wijtze 
Tjoelker had als oprichter van dit project de 
organisatie weer goed op papier samen met de 
andere commissieleden.  Peter’s Hout regelde 
weer de logistiek en zette 2 grote vrachtwagens 
in.Ook reed André Bosma met zijn vader de 
kleinere wateren af met auto en kar. Florian 
en Daniël hielden de 2 registratiestraten aan 
de gang en Arjan Verkoelen had de catering 
wederom top geregeld.

Gelukkig waren er genoeg helpende handen en 
liep het als een trein. Deze maal was er gekozen 

voor Viskwekerij Corten uit België en mochten 
we het terrein van Bouwbedrijf de Jong & de 
Wal De Seize 9 te Grouw gebruiken als centraal 
registratiestation.
De eerste 10 spiegels gingen van onze HSV
bijdrage naar De Heide als mede 10 schubs die 
uitgezet werden als deel van een jaren uit een 
gezette onderhoudsuitzetting. Dit jaar was de 
bestelling graskarper wel compleet geleverd en is 
er 50 kg ingegaan op recreatiegebied de Heide.
Dit jaar hebben we, HSV Heerenveen en omstre
ken, Spiegeltjes uitgezet in de Kromme Knilles te 
Akkrum en spiegeltjes in de Tjonger bij Mildam.
Alle vrijwilligers hartstikke bedankt! Zonder jullie 
was het niet gelukt.
Namens commissie SKP de Friese Boezem; 
Sportvisserij Fryslân,

Henri R. van der Wal

WSVC Workum Ons Genoegen St. Nicolaasga
Algemene ledenvergadering

Woensdag 20 maart  2019, aanvang: 20:00 uur

Stadscafé De Smidte, Sûd 106-108, Workum 

Agenda ledenvergadering
1. Opening
2. Mededelingen
3. Notulen ledenvergadering 2018
4. Verslag penningmeester
5. Benoeming nieuw lid kascommissie
6. Bestuur wissel Evert Hemstra afgetreden. Siem Vos aangesteld
7. Bekers kanjer competitie
8. WVTTK
9. Afsluiting
10. Pauze
11. Wat erna de pauze komt tzt op de website te staan

Agenda 2019
September: forel vissen
November: roofvisdag

Verdere info volgt tzt op de website en in Fisk&Wetter.

Algemene ledenvergadering

Vrijdag 22 februari 2019, aanvang: 20.00 uur 

Zalencentrum te Sint Nicolaasga

Agenda
1. Opening
2. Mededelingen
3. Vaststellen van de agenda
4. Verslag Algemene ledenvergadering van 23 februari 2018
5. Nieuws: Sportvisserij Fryslân + Sportvisserij Nederland
6. Jaarverslag secretaris
7. Financieel verslag penningmeester
8. Verslag en verkiezing kascommissie
9. Fisk&Wetter
10. Vaststelling contributie 2020
11. Bestuursverkiezing (aftredend en herkiesbaar Nico Altenburg en 

Theo de Vries
12. Prijsuitreiking grootste snoek, snoekbaars en viswedstrijden
13. Voorstel wijzigen prijzen viswedstrijden
14. Jeugdzaken
15. Vissteiger/Tjeukemeer
16. Himmeldei
17. Rondvraag
18. Sluiting
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HSV De Kleine Dobber Donkerbroek

Dit wordt een zeer belangrijke ALV en daarom een dringende oproep aan de 
leden hierbij aanwezig te zijn.
Het bestuur is zeer dringend op zoekt naar nieuwe bestuursleden; een 
voorzitter, secretaris, penningmeester en gewone bestuursleden.
Kortom een compleet nieuw bestuur.
Als erop de ALV geen aanmeldingen zijn voor één van deze functies zal er 
overwogen worden om de hengelsportvereniging op te heffen en zal deze 
per 1 februari 2020 stoppen.
Wat de mogelijke gevolgen zijn voor u als lid zal ter zijner tijd worden 
besproken.
Wij hopen niet dat het zover komt, dus meldt u aan voor één van de 
bestuursfuncties.
Informatie kunt u inwinnen bij Jan Rozenberg, tel. 0621 998 620 of per 
mail jrozenberg50@gmail.com

Agenda
1. Opening

2. Ingekomen stukken

3. Jaarverslag secretaris

4. Jaarverslag penningmeester

5. Verslag kascommissie

6. Benoeming nieuw kascommissie

7. Bestuursverkiezing:

 Geen enkel bestuurslid stelt zich herkiesbaar.

 Aanmelden voor of tijdens de ledenvergadering.

 Bij geen opgave wordt de HSV De Kleine Dobber opgeheven!

8. Bespreking wedstrijden 2019

9. Spreker

10. Wat er verder aan de orde komt

11. Rondvraag

12. Sluiting

Noodkreet
Op 22 maart vindt de zeer belangrijke
Algemene Ledenvergadering plaats in
het Dorpshuis Áld Leger, Leidijk 42 te
Waskemeer, aanvang 20.00 uur.

De wedstrijden worden op de ledenvergadering bekend gemaakt.
Weet u nog leuke visplekken mail het ons.  
Kijk op onze website voor nadere info.

KOFFIE IS GRATIS!

HSV Op Lok Ut Metslawier
Informatie enquête
Op woensdag 28 november 2018 was de algemene ledenvergadering 
waar we graag met onze leden van gedachten hadden gewisseld over de 
activiteiten die onze leden van ons verwachten en over de activiteiten voor 
het jubileumjaar.  Helaas waren en niet zo veel leden aanwezig ondanks dat 
we ook afgelopen jaar weer een groei hebben mogen zien in het ledenaantal. 
In de algemene ledenvergadering is dan ook besloten dat alle leden een 
enquête gaan ontvangen, waarin we de mening van de leden zullen vragen 
over diverse zaken die in de verenging spelen. Als bestuur willen wij u dan 
ook graag vragen deze enquête in te vullen en aan ons terug te sturen.

70 jarig bestaan Hengelsportvereniging Op lok út

Vacatures
Als vereniging kunnen wij niet zonder de inzet van onze vrijwilligers. Op 
onze website vermelden wij dan ook alle vacatures die er bij onze vereniging 
open staan. Het staat alle leden dus ook de jeugdleden vrij om zich aan te 
melden voor een van de vacatures.
Op dit moment zijn wij onder meer naarstig op zoek naar algemene 
bestuursleden, leden kascommissie, jeugdcommissie leden, wedstrijdcom
missie leden.
Kijk gerust eens op https://hsvoplokut.nl/vacatures voor een omschrij
ving van de functie.

Op zondag 12 mei aanstaande bestaat de vereniging 70 jaar. Als bestuur 
willen we dit heugelijke feit natuurlijk niet zomaar voorbij laten gaan. Aan 
alle leden, jeugdleden en ereleden doen wij dan ook de oproep om ideeën 
aan te dragen die voor u/jou als lid zeker niet mag ontbreken om er een 
mooie dag van te maken.

op dit moment gaan we de activiteiten op zaterdag 11 mei organiseren 
maar mochten de inzendingen van ideeën bij meerderheid van inzending de 
voorkeur geven aan een andere dag dan kan deze nog worden veranderd. 
Het programma voor de jubileum dag ontvangt u medio april in uw mail of 
brievenbus.
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HSV Voorwaarts Drachten 
Van het bestuur
Als eerste wensen we vanuit het bestuur alle visliefhebbers ‘folle lok en 
seine’ voor het nieuwe jaar. Dat er maar veel gevist en gevangen mag 
worden.

Vissen voor Kids!
Voor dit jaar heeft onze vismeester weer een aantal Vissen voor Kids 
gepland. Of je nu wel of niet kunt vissen, eenieder is van harte welkom. Op 
een ontspannen wijze, en vooral door te doen, kun je kennismaken met het 
vissen.
Om mee te doen heb je geen visvergunning nodig of lid te zijn van de visver
eniging. Al vinden we het natuurlijk wel heel fijn dat als je het leuk vindt en 
vaker wilt vissen, lid wordt van HSV Voorwaarts. 
Je hoeft je zelfs niet aan te melden, en het is volledig gratis! Hoewel het 
Vissen met Kids heet, je mag gerust je moeder of vader meenemen.
De data waarop je met hulp van de vismeester kunt vissen zijn: 29 mei, 
12 juni, 26 juni en 10 juli. Aangezien de data in de toekomst zijn, houd de 
website in de gaten voor de meest actuele informatie.
Vanaf 18:30 ben je welkom aan de vijver bij de Waranda in de Drachtster 
wijk ‘de Wiken’ en het duurt tot ongeveer 20:30 uur.

Viswater
We hebben het al aangekondigd, begin dit jaar is het officieel geworden dat 
de viswateren van HSV Voorwaarts toegevoegd zijn aan de Landelijke lijst 
van Viswateren. 

Naast de ingebrachte wateren vanuit HSV Voorwaarts is nu ook het water 
aan de A7zuid toegevoegd. 
 Dit geeft nu niet alleen de leden van HSV Voorwaarts, maar alle leden de 
gelegenheid om op meer plekken in gemeente Smallingerland een hengel
tje uit te gooien (zie ook pag 45).
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