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Sportvisserij Fryslân
Vismeester Jan

Bij de Voorplaat

Jan van der Werf is onze zeer enthousiaste vismeester uit Lemmer (in het midden achteraan op de
foto). Dat hij zijn enthousiasme uitstekend kan overdragen op de kinderen ziet u op de foto van groep
7/8 van de Route 0513 School uit Heerenveen tijdens de laatste visles.

Jan Boomsma met een prachtige baars
van 50,5 cm/2,5 kg.
Kijk voor meer op:
www.predatorfishingguide.nl

Jaarverslag 2017

Noordelijke Selectie Kustvissen

Op de Algemene Ledenvergadering is het
Jaarverslag 2017 goedgekeurd. Wil je dit fraai
opgemaakt document inzien met alle activiteiten
en acties van en door Sportvisserij Fryslân in
2017 kijk dan op de website visseninfrielsand.nl
Hier kun je het Jaarverslag downloaden.

Zaterdag 14 april vond de Noordelijke Selectiewedstrijd Kustvissen plaats aan de zeedijk te Roptazijl.
Vanaf 8 uur kwamen de eerste zeevissers binnen bij camping de Zeehoeve. Onder het genot van een
bak koffie werden de visplaatsen aan de 10 deelnemende vissers verloot en werd het openingswoord
gehouden. Vervolgens kon een ieder zijn weg gaan richting het water om de hengels op te tuigen. Het
zonnige, rustige weer maakte het voor de vissers en de controleurs een heerlijke dag aan de kust.
Om half elf klonk het startschot waarna wedstrijdcontroleurs René Seefat en Jan van der Werf al snel
aan het werk werden gezet. De controleurs hebben hun handen vol gekregen aan het opmeten van de
vis, want de vangsten waren gedurende de hele wedstrijd zeer goed! De gevangen vis bestond vooral
uit bot, maar ook wordt er onder andere puitaal en paling gevangen. Totaal werden er 150 vissen
gevangen verdeelt over 7 soorten. In vak A werden 82 stuks gevangen en in vak B 67 stuks.
Dit jaar was de Noordelijke Selectiewedstrijd Kustvissen de eerste editie in samenwerking met
Buurfederaties Hengelsportfederatie Groningen Drenthe en Sportvisserij Oost Nederland. De eerste
vier plaatsen mogen deelnemen aan het NK Kustvissen die op 24 november gevist wordt vanaf het
strand te Noordwijk.

Op de foto de kampioenen: 1. Frank Evink (midden), 2. Ap Tot (links) en 3. André Piters (rechts).
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Waddencenter
Op zaterdag 24 en zondag 25 maart was
het feest op de Afsluitdijk. Toen opende het
Afsluitdijk Wadden Center haar deuren voor
publiek. Bezoekers konden het gehele weekend

kennismaken met het centrum en genieten
van een geweldig natuur-dagje-uit. Ook
Sportvisserij Nederland, Sportvisserij MidWest
en Sportvisserij Fryslân waren aanwezig en
richten zich voornamelijk op het onderdeel
‘Visherkenning’.
Het Afsluitdijk Wadden Center is de plek waar
toeristen en bezoekers een totaalbeleving krijgen
van Unesco Werelderfgoed Waddenzee, de voor
de wereld unieke Vismigratierivier, het IJssel
meergebied en niet te vergeten de Afsluitdijk
zelf. De bezoeker krijgt een levendig beeld van
de omgeving en van de vele waterbouwkundige
en andere vernieuwende projecten die hier de

MijnSportvisserij.nl
Een belangrijke noviteit voor 2018 is MijnSport
visserij. Dit is een online service-omgeving
waarin iedere VISpashouder zijn of haar gege
vens kan beheren. Je registreert je eenmalig,
koppelt je VISpas aan deze online omgeving
en daarna kun je inloggen via je Facebook- of
Google+ account. Vervolgens kun je snel en
gemakkelijk allerlei zaken regelen zonder te hoeven bellen of mailen met
je hengelsportvereniging dan wel het kantoor van Sportvisserij Fryslân of
Nederland. Bijvoorbeeld als je een verhuizing wilt doorgeven of anderszins
je persoonlijke gegevens die aan de VISpas zijn gekoppeld wilt wijzigen.”

Meer functionaliteiten
MijnSportvisserij telt nog veel meer handige functionaliteiten. Stel dat je je
VISpas kwijtraakt, dan kun je hier een duplicaat aanvragen. Maar je kunt er
bijvoorbeeld ook de gratis ‘MeeVIStoestemming ‘aanvragen en aangeven
of je ervoor kiest om de papieren lijst van viswateren te ontvangen als je
de VISplanner onverhoopt niet gebruikt. En mocht je met een specifieke
vraag zitten waarop je het antwoord niet kunt vinden, dan kun je via het
contactformulier contact opnemen met Sportvisserij Nederland.
Iedere sportvisser met een VISpas profiteert zo van een nog betere en
snellere service.

komende jaren worden gerealiseerd.
Tijdens de ‘oversteek’ over de Afsluitdijk is het
Waddencenter een prachtige onderbreking en
tevens een zeer geschikte plek om een versna
pering of uitgebreide maaltijd te nemen in het
fraaie restaurant.

K Duplicaat aanvragen (document kwijt)
K Verhuizing doorgeven/ persoonlijke gegevens

wijzigen
K Opzeggen (staat i.v.m. ‘de knip’ nu even op

onzichtbaar)
K MeeVIStoestemming aanvragen
K Keus voor digitale/ papieren lijst doorgeven
K Contact opnemen met Sportvisserij Nederland

Negen nieuwe Viscoaches
Op de foto ziet u de 9 nieuwe Viscoaches die de jeugd gaan ondersteunen
bij verschillende sportvisactiviteiten en het programma ‘Vissen voor kids’.
Dit programma is speciaal ontwikkeld voor kinderen van ongeveer 8 tot 12
jaar. Tijdens het ‘Vissen voor kids’ programma leren ze alles wat ze moeten
weten om ‘een goede visser’ te worden. Het is de taak van een viscoach om
ervoor te zorgen dat dit op een leuke en enthousiaste manier gebeurt.

Registreren en koppelen
Om gebruik te kunnen maken van MijnSportvisserij, dien je je eerst te
registreren op www.mijnsportvisserij.nl. Na één klik op de link in de
bevestigingsmail kun je onder het kopje ‘VISpassen’ vervolgens je VISpas
koppelen om je persoonlijke gegevens op te halen uit de centrale ledenad
ministratie. Mocht je in de MijnSportvisserij-omgeving tegen een probleem
of foutmelding aanlopen, meld dit dan direct even via het contactformulier
onder het kopje ‘Contact’.
MijnSportvisserij biedt sportvissers vooralsnog de volgende mogelijkheden:
K Registreren en (éénmalig) je VISpas koppelen aan je account
K Inloggen via je Facebook of Google+ account

V.l.n.r. voorste rij: Gerwin (cursusleider), Piet Roedema, Foeke Visser,
Jolanda Hoogeveen. Achterste rij: Louis Postma, Michel Kerkhof, John
Bakker, Evert-Jan Feenstra, Mariette Ruardy-Mulder en Pieter de Vries.
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HSV De Voorn, De Deinende Dobber, Ons Genoegen
Wintercompetitie
Het afgelopen winterseizoen zijn er vier witviswedstrijden gevist
voor leden van HSV de Voorn, HSV de Deinende Dobber en HSV
Ons Genoegen. Vanwege ijs is de 4e wedstrijd, die gevist zou
worden op 10 februari aan de Inthiemasingel te Workum, afgelast.
Hierbij een korte terugblik.
De eerste wedstrijd werd op 11 november aan het “Fiem” in Sneek (in de
Zwette) gevist. Het was grijs weer, waarbij de vissers af en toe getrakteerd
werden op een stevige bui. Er werd leuk gevangen, maar in het midden
van het parcours was het minder goed. De vangst bestond grotendeels uit
(dikke) voorn, maar er werden ook veel kleine baarsjes gevangen.
In vak A won Frans Temme de wedstrijd met 5.121 gram, in vak B werd
Albert Abbink winnaar met 2.963 gram.

Frans Temme, winnaar van de wintercompetitie. De foto is genomen
tijdens de 5e wedstrijd te Bolsward.

Zoals eerder aangegeven is de 4e wedstrijd vervallen i.v.m. ijs en vorst.
De tweede wedstrijd was op 9 december. Er werd gevist in de stadsgrach
ten van Bolsward, ter hoogte van de Stadsstreng. Het was grijs weer met af
en toe een buitje. Er stond een stevige stroming, dus er moest best zwaar
gevist worden. De vangst bestond hoofdzakelijk uit grote kolblei. Er is goed
gevangen. Anne Dirk van Assen won in vak A met 6.397 gram. In vak B
werd Frans Temme winnaar met 7.983 gram.
De derde wedstrijd werd gevist op 13 januari, in de Kletsefeart te Stiens
aan de Griene Leane. Het was bewolkt en er stond een koude oostenwind.
Er is heel slecht gevangen, slechts drie vissers hebben kleine vis gevangen.
Sommige vissers hebben de hele ochtend geen beet gezien, daarom is
de wedstrijd met een uur ingekort. Er was een brievenweger nodig om de
vangst te wegen. Winnaar in vak A werd Anne Dirk van Assen met maar
liefst 20 gram. In het B-vak deed Albert Abbink het aanzienlijk beter, hij
ving het dubbele, namelijk 40 gram!

De vijfde en laatste wedstrijd werd op 10 maart gevist, wederom in de
stadsgrachten van Bolsward aan de Stadsstreng. Het was rustig en bewolkt
visweer, in de loop van de ochtend begon het wederom te stromen. Op een
enkele uitzondering na was de vangst matig, veel vissers moesten peuteren
voor een visje. De wedstrijd werd in het A vak gewonnen door Frans Temme,
met 4.084 gram. In het B vak liet Anne Dirk van Assen al zijn concurrenten
achter zich, door 1.535 gram aan vis ter weging aan te bieden.

De einduitslag was als volgt:
1. Frans Temme, 17.188 gram, 3 punten
2. Anne Dirk van Assen, 7.952 gram, 3 punten
3. Albert Abbink, 3.975 gram, 5 punten
4. Ruud Roelvink, 11.231 gram, 6 punten
5. Piet Topma, 7.592 gram, 9 punten

Zomerprogramma 2018 wedstrijden HSV de Voorn - HSV De Deinende Dobber - HSV Ons Genoegen
Datum
31/3/2018
14/4/2018
28/4/2018
19/5/2018
16/6/2018
22/6/2018
7/7/2018
18/8/2018
25/8/2018
1/9/2018
8/9/2018
15/9/2018
22/9/2018
29/9/2018
6/10/2018

Dag
Zaterdag
Zaterdag
Zaterdag
Zaterdag
Zaterdag
Vrijdag/zaterdag
Zaterdag
Zaterdag
Zaterdag
Zaterdag
Zaterdag
Zaterdag
Zaterdag
Zaterdag
Zaterdag

Type wedstrijd
Bekerwedstrijd 1 (dobber)
Regiowedstrijd
Bekerwedstrijd 2 (dobber)
Bekerwedstrijd 3 (dobber)
Bekerwedstrijd 4 (vrije hengel)
Nachtviswedstrijd (vrije hengel)
Verrassingsvistocht
Slachtemarathon
Bekerwedstrijd 5 (vrije hengel)
Besturenwedstrijd (vrije hengel)
Dagtocht-vlees-snertwedstrijd **
Regiowedstrijd
Bekerwedstrijd 6 (vrije hengel)
HSV Ons Genoegen koppelwedstr.
Om ‘e toerwedstrijd

Wedstrijdwater
Zwette
Workumertrekvaart
Workumertrekvaart
Bonkevaart
Heerenveenskanaal
Prinses Margrietkanaal
Onbekend
Van Harinxmakanaal/ PM kanaal
Van Harinxmakanaal
Nog niet bekend
Nog niet bekend
Workumertrekvaart Parrega
Prinses Margrietkanaal
Workumertrekvaart Parrega
Jorwerdervaart

** De dagtocht is alleen voor leden van HSV de Voorn en HSV de Deinende Dobber.
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Ontmoetingsplaats
Reduzum
De Gearhing, Parrega
Parrega
Leeuwarden
Heerenveen
Oude Schouw of Leppedijk
Onbekend
Ungabuurt, Midlum/ Oudeschouw
Ritsumazijl
Volgt
Volgt
De Gearhing Parrega
Leppedyk
De Gearhing, Parrega
Cafe het Wapen van Baarderadeel, Jorwerd

Loting
07.00
07.00
07.00
07.00
07.00
20.00
06.00
06.00
07.00
07.00
07.00
07.00
07.00
07.00
12.00

Aanvang
08.00
09.00
08.00
08.00
08.00
21.00
07.30
07.00
08.00
08.00
08.00
09.00
08.00
09.00
13.00

Einde
12.00
13.00
12.00
12.00
13.00
07.00
14.00
19.00
13.00
12.00
19.00
13.00
13,00
13.00
17.00

Advertentie

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.

René Hiemstra, Heerenveen, snoek 92 cm

Piebe Hovenga, Marsum, snoek 104 cm

Auke Vrieswijk, Dokkum, snoek 100 cm
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Johan Iedema, Anjum, snoek 115 cm

Jouke de Glee, Heerenveen, snoek 101 cm

Popke van Hijum, Metslawier, snoek 84 cm

Arne Menno, snoek 110 cm

Riemer Grijpstra, Brantgum, baars

Tjeerd van der Ploeg, snoek 107 cm
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WSVC Workum
Verslag Algemene Ledenvergadering 2018
Op dinsdagavond 21 maart is de jaarlijkse algemene ledenvergadering van de Workumer
Sportvis Club, afgekort W.S.V.C., gehouden in de Alde Smidte.

de jeugd. Hieraan wordt in samenwerking met
Sportvisserij Fryslân gewerkt aan een oplos
sing.
Ook de bestuursverkiezingen voor 2019 komt
ter sprake. Er zijn een tweetal bestuursleden
die aangegeven hebben dat ze willen stoppen.
Ook worden op deze avond wordt traditiege
trouw de bekers uitgereikt van de kanjercom
petitie Snoek, Snoekbaars en Baars. Dit jaar
gaat de beker voor de grootste Snoek naar
Siem Vos met een lengte van 80 cm. De beker
voor de grootste Snoekbaars gaat dit jaar naar
Robin de Haan met een lengte van 92 cm en
Wierd van de Zee won de beker van de grootste
baars met een lengte van 42 cm. De bekers
worden aangeboden door Blom’s Slagerij uit
Workum. Allen van harte gefeliciteerd.

Na de opening en de mededelingen verwel
komt de voorzitter dhr. Klaas Boersma onze
twee gasten Tamme Smit en Sijbren van der
Heide. Beide heren van Sportvisserij Fryslân.
Hierna werden de notulen van de ledenverga
dering 2017 voorgelezen door de dhr. Evert
Hiemstra. Gevolgd door de penningmeester
met het financiële verslag. Met een positieve
toename staat de Workumer Sportvis Club
er financieel goed voor. Met een ledenaantal
van bijna 700 leden mag de Visclub ook zeer
tevreden zijn.
Er werd nog over diverse wateren in en om
Workum gesproken die moeilijk toegankelijk
of bevaarbaar zijn. De vijvers bij de Finnen en
bij de Ikkers zijn zeer moeilijk toegankelijk voor

Tamme Smit
Na de afsluiting wordt het woord aan Tamme
Smit gegeven hij is veldmedewerker van Sport
visserij Fryslân. Hij geeft veel informatie over
het reilen en zeilen bij deze zeer belangrijke
organisatie.
Ook is Tamme een fervent snoekvisser je kunt
hem volgen op:
www.facebook.com/tamme.smit
Heb je belangstelling voor een bestuursfunctie
bij onze Sportvis Club dan horen wij die graag.
Wij sloten de vergadering af met een hapje en
drankje in Stadscafé de Alde Smidte.
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Ons Genoegen Makkum
Verslag Algemene Ledenvergadering
20 maart, de Prins te Makkum
Met zo’n zestig aanwezige leden opent onze
voorzitter, Harrie Olde Oldhof, om acht uur de
vergadering en heet onze gast vanuit Sportvis
serij Fryslân, Obe Veldman, hartelijk welkom.
Na de gebruikelijke formaliteiten van verslagen,
financiën en bestuurlijke zaken is het resul
taat; goedkeuring verslag, goedkeuring voor
de financiële verslaglegging en … drie nieuwe
bestuursleden; Bart van Veenendal (als nieuwe
penningmeester) en daarnaast nog Andries
Wiersma (Roofviscommissie) en Pieter de Vries
(algemeen lid en contactpersoon voor Fisk en
Wetter).

vanuit het Rijk ter compensatie). Ook komen
de Trailerhelling Wommels en de vissteiger
voor mindervaliden in Bolsward aan de orde.
Vanuit het bestuur houdt Bert Altena zich bezig
met het bijhouden en verder ontwikkelen van
de website (www.hsv-makkum.nl) en ook
met de berichtgeving op onze Facebookpagina
(@hsvmakkum). Hier worden alle door ons
georganiseerde evenementen en wedstrijden
aangekondigd en ook vind je hier de verslagen en
de foto’s. Hou de site en/of facebook dus goed in
de gaten!

Verloting

Afscheid
Andries en Pieter draaiden al sinds maart 2017
mee in het bestuur maar zijn op deze ALV geïn
stalleerd als bestuursleden. De voorzitter neemt
met een woord van dank voor zijn inzet afscheid
van Willem Zijlstra als bestuurslid en overhan
digt hem een blijk van waardering (zie foto).
Na de pauze worden de aanwezige leden
bijgepraat over de nodige ontwikkelingen waar
het bestuur zoal mee bezig is. Te noemen valt
o.a. Koppelkansen IJsselmeer, dit project heeft
al de nodige aandacht gehad in een vorige editie
van Fisk&Wetter (pijlverhoging van 25 cm.
met daaraan gekoppeld een subsidiebedrag

Zo rond tien uur sluit de voorzitter de vergade
ring en geeft het startsein voor de inmiddels
zeer populaire verloting (stiekem toch vaak de
reden voor de leden om de ALV te bezoeken).
Het bestuur verloot zo’n 180 prijzen, wederom
beschikbaar gesteld door Idsenga Hengelsport
(waarvoor dank!). Aan het eind van de avond
vindt dan altijd nog de hilarische grote ruilactie
plaats zodat iedereen met een goed gevoel en
drie mooie prijzen huiswaarts keert.

Even voorstellen: Andries Wiersma,
nieuw bestuurslid
Hallo sportvissers,
Mijn naam is Andries Wiersma, ik ben 34
jaar oud en woonachtig in Wommels. Ik ben
getrouwd en trotse vader van onze twee kinde
ren. Ik ben werkzaam in de brandbeveiliging en
ben nu ruim 13 jaar actief binnen de vrijwillige
brandweer van Wommels. Ook zit ik nu ruim
een jaar in het bestuur van HSV Ons Genoegen
te Makkum waar ik verantwoordelijk ben voor
de Roofvis Commissie. Binnen de vereniging
organiseer ik de Roofvis wedstrijden en ook ben
ik betrokken bij ‘dagje snoeken met de jeugd’ in
Makkum en Wommels, erg populaire en jaarlijks
terugkerende evenementen die in oktober
terugkomen. Dus mocht je me missen, dan ben
ik waarschijnlijk snoekvissen.
Tot ziens op of aan het water!

12 Fisk & Wetter | 2/2018

HSV De Deinende Dobber
Viswater weer bereikbaar
Na ruim een jaar is het inrijverbod bij Marssum
voor de Trekweg richting het Van Harinxma
kanaal opgeheven. Het bord werd geplaatst na
klachten van bewoners over parkeeroverlast,
veroorzaakt door vissers. Hierdoor kon het Van
Harinxmakanaal tegenover Deinum, dat door
veel vissers werd bezocht, niet meer worden
bereikt. Overleg met De Deinende Dobber en de
wethouder van de gemeente Menaldumadeel
heeft ertoe geleid dat dit bord, met medewer
king van de gemeente Waadhoeke, is verplaatst
naar de brug bij de Ballensvaart. De Deinende
Dobber is blij dat dit inrijverbod is opgeheven
maar tekent hierbij aan dat indien de vissers
hun voertuig niet op de parkeerplaats of volledig
in de berm parkeren dit verbod opnieuw kan
worden ingesteld. Onze vereniging doet dan ook
een dringend beroep op de gebruikers van deze
mooie visplek om hun voertuig op de juiste wijze
te parkeren.

Ruud de Boer gaf met ondersteuning van Piet
Roedema en Albert Abbink 3 theorielessen. De
deelnemers leerden een tuigje maken, vissen
op een goede manier onthaken, voer maken en
nog veel meer. De lessen werden gegeven in
eetcafé de Smalle Kant in Sint Anna Parochie. Zij
stellen de ruimte kosteloos ter beschikking. De
4e les werd er gevist bij Camping ‘de Blikfeart’
en daarna werden de visdiploma’s uitgereikt.
Marijn, Sybren, Jellinda, Jacob, Senna, Jaro,
Sam en Froukje haalden allemaal het diploma.

Iedereen kreeg een pakketje met visspullen mee
naar huis. Gefeliciteerd!

Start Jeugdviswedstrijden
Op woensdag 23 mei starten de viswedstrij
den voor de jeugd. Het is een competitie over
6 wedstrijden. We vissen in het Berlikumer
Wijd op de vissteigers van de vereniging. Wie de
meeste v issen vangt is winnaar en krijgt 1 punt.
De nummer 2 krijgt 2 punten enz. Wie na 6 wed
strijden de minste punten heeft wordt kampioen.
Kinderen die niet elke keer mee kunnen doen
mogen ook mee vissen. Deelnemers kunnen zich
opgeven op de website van de Deinende Dobber.
Hier worden ook de overige data bekend gesteld.

Viscursus “ de Lytse Fisker”.
Elke 2 jaar organiseert De Deinende Dobber
de cursus ‘vissen met de vaste hengel’ voor
kinderen van groep 7 en 8 van de basisschool.

Uit mijn visdagboek
Aangekomen bij het van Harinxmakanaal, reed ik de oprijlaan op naar de
afgelegen woning.
Halverwege laadde ik mijn visspullen aan de waterkant uit en ging toen
mijn auto parkeren op het nabijgelegen bedrijventerrein. Teruglopend naar
mijn visstek, zag ik een auto met een rotgang op mij af komen vanaf de
oprijlaan.
Een man met een paars hoofd van opwinding, sprong uit de auto en
stormde op mij af. Ik keek nog even, verbouwereerd, achterom om te zien of
daar iets was wat reden zou kunnen zijn voor zijn boosheid. Er was echter
niets te zien.
Dan was het waarschijnlijk om mij te doen.
Me van geen kwaad bewust wachtte ik af.
De man woonde in het huis van de oprijlaan. Vanuit zijn woonkamer zag hij
iemand stiekem afval dumpen in het riet langs het kanaal.
Een grote woede maakte zich van hem meester en hij besloot deze asociaal
eens even mores te leren.
Toen hij mij bereikte realiseerde hij zich, gelukkig net op tijd, dat hij hier
niet te maken had met een pleger van een milieudelict maar met een
sportvisser.
Het duurde even voor hij op adem was gekomen. Daarna excuseerde hij zich
voor zijn te snelle conclusie.

Ik vroeg hem of hij het goed vond dat ik op deze plek ging vissen. Het mocht.
Ik weet eigenlijk niet waarom. Misschien was het een raar soort schuldge
voel, ontstaan door de gebeurtenis. Maar toen ik na het vissen naar huis
ging heb ik nog wat zwerfafval, wat door iemand was achter gelaten, mee
genomen en thuis in de container gegooid.
Albert Abbink
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HSV De Rietvoorn Kootstertille
Jeugdwedstrijd data 2018
Competitiewedstrijden
K Vrijdag 20 April
K Vrijdag 11 Mei
K Vrijdag 08 Juni
K Vrijdag 22 Juni
K Vrijdag 13 Juli
K Vrijdag 07 September
Tijden competitie
Stekloting om 17:30 uur
Vissen van 18:00 t/m 20:00 uur
Aansluitend prijsuitreiking
Sponsorwedstrijden
K Zaterdag 19 Mei, MFA Tillehûs en

Hengelsport v.d. Meer
K Vrijdag 29 Juni, Feestweek wedstrijd

(zelfde tijd als tijdens competitie)
K Zaterdag 07 Juli, Vishandel Mattie
K Zaterdag 15 Sept, Café de Viersprong

Kootstertille (Koppelwedstrijd)
Tijden sponsor
Stekloting om 13:00 uur
Vissen van 13:30 t/m 15:30 uur
Aansluitend prijsuitreiking

Iedereen is welkom bij onze viswedstrijden, zowel
competitie als sponsorwedstrijden!
En het mooie is, ons lidmaatschap kost jou
helemaal niks.
PS: als je meedoet, vergeet dan vooral niet te
genieten! Want vissen is vet cool!

Stimuleren van het wedstrijdvissen
in regionaal verband
Buiten het wedstrijdvissen in clubverband kennen we al heel lang de
zogenaamde open wedstrijden. Deze worden georganiseerd door een
vereniging, maar zijn toegankelijk voor iedereen die in bezit is van de
vereiste papieren.
Om niet in elkaars vaar(vis-)water te komen vond er in Friesland tussen de
verschillende verenigingen overleg plaats over de data van de te organiseren
wedstrijden. Dat was eerst nogal vrijblijvend en nog niet zo gestructureerd.
Volgens een insider gebeurde dat minstens 35 jaar geleden al.

drage aan de organiserende vereniging.
Dit “particulier” initiatief heeft een
wezenlijke bijdrage geleverd aan het
stimuleren van het wedstrijdvissen op
regionaal niveau en doet dat nog steeds.
Al een redelijk aantal jaren zien we dat
het aantal deelnemers per wedstrijd
terugloopt. Geen goede ontwikkeling.

Zo langzamerhand werd een en ander
duidelijker geregeld en ontstond er een
samenwerkingsverband onder de naam
“Regioverenigingen”. Alle verenigingen
die een open wedstrijd organiseren hebben zich hierbij aangesloten.
Er is een wedstrijdkalender. Bij toerbeurt
is een vereniging voorzitter en nodigt
de andere verenigingen uit voor een

Fisk fan’t jier
Dat zette een van de ondergetekenden
(Gooitzen Hager) aan het denken. Hij
bedacht “De Fisker fan it Jier”. Alweer
een particulier initiatief dus. Het doel
is het stimuleren van het wedstrijdvissen door de deelnemers meer te binden
aan de wedstrijden die worden georganiseerd door de regioverenigingen.
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vergadering waarin de wedstrijdkalender
in goed onderling overleg wordt vastgesteld. Ook de wedstrijdcommissie van
Sportvisserij Fryslân is bij dit overleg
betrokken. De betreffende vereniging
organiseert ook de openingswedstrijd
van het seizoen voor leden van de
regioverenigingen. De regioverenigingen
geven hiervoor een kleine geldelijke bij-

En daardoor ook meer deelnemers per
wedstrijd te trekken. In 2014 is hiermee
gestart. In het klassement worden alleen
leden van de regioverenigingen opgenomen.
Er wordt een klassement opgemaakt
over alle open wedstrijden van de
regioverenigingen. Er wordt altijd gevist
in vakken. De vijf eersten van elk vak
behalen punten. Op de site van De Rietvoorn Kootstertille is het volledige reglement en andere zaken te vinden. Over
de eerste vier jaar behaalden gemiddeld
zo’n 170 verschillende vissers punten.
Dit zegt nog niets over het totale aantal
deelnemers, want er zijn genoeg deelnemers die geen punten weten te behalen.
Niet meer weg te denken
Ook al is het gemiddelde aantal deelnemers per wedstrijd niet toegenomen,
het klassement Fisker fan it Jier is
beslist een succes en niet meer weg te
denken. Het wedstrijdvissen in Friesland
is in elk geval een stuk interessanter
geworden. Er is een behoorlijk aantal
vaste deelnemers dat echt voor het
klassement gaat. Ook geeft het een
gevoel van onderlinge verbondenheid.
Sponsors ondersteunen het initiatief.
Tijdens de hengelsport beurzen van v.d.
Meer en Land (per toerbeurt) worden de
prijzen uitgereikt en wordt de “fisker fan
it jier” in het zonnetje gezet. Tot nu toe
waren dat Meindert de Boer, Henk de
Haan, Dave Martens en Peter Bies.
Vaste stok
Een ander punt van zorg was het sterk
terug lopen van het deelnemers dat
tijdens de wedstrijden koos voor de
vaste stok. Dit had tot gevolg dat sommige verenigingen er niet meer voor
kozen een vak vaste stok op te nemen
bij hun wedstrijden. Ook kwam het voor
dat verenigingen op het laatste moment
moesten besluiten het vak vaste stok
te laten vervallen vanwege onvoldoende
belangstelling. Geen goede ontwikkeling,
de vaste stok is toch de basis van het
vissen.
Ondergetekenden hebben toen de koppen bij elkaar gestoken om te kijken of

we het vissen met de vaste stok een
stimulans konden geven.
Het heeft geleid tot een competitie
“Fisker fan it Jier Fêste Stok”, dus een
kleiner broertje van de Fisker fan it jier”.
Ook hier wordt gebruik gemaakt van
wedstrijden van de regioverenigingen
die een vak vaste stok opnemen bij hun
wedstrijden. De opzet is iets anders
dan bij de “Fisker fan it Jier”. Het is
een competitie waarbij alle deelnemers,
die mee vissen in een vak vaste stok,
punten behalen. In totaal gaat het om
dertien wedstrijden. Deze competitie
wordt afgesloten met een finale waarvoor de twintig hooggeplaatsten worden
uitgenodigd. Na deze wedstrijd worden
tijdens een hapje en drankje de prijzen
uitgereikt. Er is hiermee gestart in 2016.
Zie ook hier voor reglement e.d. op de
site van De Rietvoorn.
Succes
Na twee jaar kunnen we voorzichtig
spreken van succes. Bijna alle verenigingen nemen weer een vak vaste stok op
in hun programma. Er is weer voldoende belangstelling om in te schrijven

voor de vaste stok vakken. Het aantal
vaste deelnemers groeide, een redelijk
aantal gaat echt voor deze competitie.
Telde het eerste jaar 71 deelnemers, het
tweede jaar kozen al 83 minstens één
keer voor de vaste stok. Winnaars tot nu
toe: Klaas Kooistra en Gooitzen Hager.
Hoewel beide bovenstaande initiatieven
zeker een stimulans voor het wedstrijdvissen in regionaal verband betekenen,
constateren we toch een teruglopend
aantal deelnemers bij open wedstrijden.
Hier ligt ook een taak voor alle hengelsportverenigingen. Zet een doelgericht
plan op om meer vissers aan wedstrijden mee te laten doen. Te beginnen op
clubniveau. Wedstrijdvissers binnen
een vereniging zijn hard nodig. Vaak is
het deze groep vissers die het bestuur
en commissies vormen. Misschien is er
iemand die daar eens een artikeltje aan
wil wijden.
Met dit artikeltje willen we proberen
meer vissers te bereiken om aan open
wedstrijden mee te doen. Gezellig is het
zeker.
Gooitzen Hager & Rinse Popma

Oproep Wintercompetitie
Na vele jaren onvoorwaardelijke inzet hebben Gooitzen Hager en Henk de
Haan besloten te stoppen met de organisatie van de wintercompetitie van
HSV de Rietvoorn Kootstertille.
Hoewel deze mannen haast niet te vervangen zijn willen we toch een
oproep plaatsen om opvolgers, zodat de Wintercompetitie gewoon doorgang kan vinden.
Meld je bij het bestuur of bij Gooitzen of Henk!
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