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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 Heerenveen
Ledenadministratie 2018
Sportvisserij Nederland doet vanaf oktober 2017 onze ledenadministratie.
Dit houdt echter in dat de leden, die veranderingen willen
doorgeven, dit nu rechtstreeks moeten doen bij Sportvisserij
Nederland per e-mail: ledenadministratie@vispas.nl of via
telefoon 0900-2025358 (€0,35/min.).

Sportvisserij Nederland is op werkdagen te bereiken van 09:00
tot 17:00 uur en kan eventuele problemen meteen oplossen.
Bovendien is er voor onze vereniging nu altijd continuïteit wat
betreft de ledenadministratie. Let op: voor de betaling geldt
dus een andere IBAN, namelijk NL04 INGB 0650 3938 72 ten
name van Sportvisserij Nederland.

Activiteitenkalender HSV Heerenveen 2018
K 10 juni, Penvissen op karper Noord Holland (lokatie volgt)
K 16 sept., bejaarden visdag bewoners Coornhertstate/Anna

Schotanus

Mocht u deel willen nemen aan een van deze activiteiten
of lijkt het u leuk om te assisteren dan kunt u altijd contact
opnemen met een van de bestuursleden.

K 1 sept., Grote open wedstrijd Nieuw Heerenveen Kanaal)
K 29/30 sept., KARPER-24-uurs voor leden HSV Heerenveen
K 25 november, roofvisdag boot

Voor de allerlaatste informatie verwijzen we u graag naar onze
website www.hsvheerenveen.nl

Wedstrijdcommissie
Hieronder vind je informatie over de competitie wedstrijden
voor het komende seizoen. Het loten van de steknummers
van de komende 10 wedstrijden 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
K Heerenveens kanaal 28 mei, vissen van 18.30-21.30
K Hooivaart 4 juni vissen van 18.30-21.30
K Helomavaart 11 juni, vissen van 18.30-21.30
K Pm-kanaal Leppedyk 18 juni, vissen van 18.30-21.30
K Pm-kanaal Grou 25 juni, vissen van 18.30-21.30
K Pm-kanaal Oude Schouw 2 juli, vissen van 18.30-21.30
K Nieuwe kanaal 6 juli, vissen van 18.30-21.30
K Res. Nieuwe kanaal 13 juli vissen van 18.30-21.30

Na de laatste wedstrijd is er prijsuitreiking in cafe de Streek te
Tjalleberd.
Wij hopen er weer een leuke competitie van te maken met veel
goede vangsten.
De wedstrijdcommissie, Piet, Andries, Gerrit
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Vaderdagwedstrijd 2018
De Wiebe Vonk Vaderdagwedstrijd wordt gehouden op vrijdagavond 15 juni aan het Nieuwe kanaal de Ketting te Heerenveen.
Dit is een vaste stok wedstrijd die op lengte wordt gevist.
De minimale lengte is 15 cm.
Maximaal aantal 45 plekken.
Vissen van 18:30-21:30 uur.
Loting van 17:00-17:30 uur in café De Drie Pilaren te Oudeschoot.
Inleg € 7,00 p.p
Opgave bij Gerrit Kroes/ Andries de Boer
Tel. 0513 - 63 30 50 of 0513 - 52 96 84

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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HSV De Kleine Dobber Donkerbroek
Van het Bestuur
Als dit blad uitkomt is de algemene ledenvergadering weer
voorbij en zijn de viswedstrijden weer begonnen. Het verslag
van de alv vindt u hieronder.
De wedstijden staan weer op onze site. We vetrekken altijd
uit Donkerbroek vanaf de parkeerplaats bij het Witte Huis
om 06.00 uur. Leden die geen vervoer hebben kunnen
contact met ons opnemen.
23 maart 2018 jaarlijkse ledenvergadering in dorpshuis Ald leger
te Waskemeer.
Aanwezigen: de heer Sjors Hempenius met partner. De heer Hempenius is aanwezig vanuit zijn functie bij Sportvisserij Fryslân.
Overige aanwezigen zijn 10 leden, waaronder 4 bestuursleden.

Opening
De Penningmeester opent de vergadering en bedankt een ieder
voor zijn en haar aanwezigheid.

Ingekomen stukken
Er zijn geen ingekomen stukken.

Berend blijft voor 2018 aan en de heer Joop Bolt wordt als nieuw
kascommissielid verwelkomt.Gradus wordt bedankt voor zijn
werkzaamheden en treedt nu af als kascommissielid.

Bestuursverkiezing
Johan Hoekstra is inmiddels naar Brabant verhuisd. Samen met
Angelica hebben zij daar woonruimte gevonden. Ondanks hun
verhuizing blijft Johan nog steeds als voorzitter in functie.
Er wordt een beroep gedaan op de aanwezigen om in overweging
te nemen een bestuursfunctie te accepteren.
De secretaris Jan Willem vd Molen wordt herkozen als secretaris.

Bespreking wedstrijden 2018
Op de al eerder bekendgemaakte lijst van wedstrijdlocaties worden geen opmerkingen gemaakt. Wel wordt het Ter Apelkanaal als
wedstrijdlocatie voor seizoen 2019 genoemd.

Wat er verder aan de orde komt
K Gradus Schievink laat weten dat Stichting Documentatie Cen-

Benoeming nieuw lid kascommissie

trum Donkerbroek op zoek is naar de geschiedenis van diverse
verenigingen uit Donkerbroek. Zo is de Stichting o.a. op zoek
naar de oprichtingsakte/ notulen van HSV De Kleine Dobber.
Daarnaast lijkt het hen leuk om overige historische informatie
te mogen ontvangen via de vereniging. Het bestuur geeft aan
hier naar op zoek te gaan.
K Vanuit de vergadering wordt de vraag gesteld of op de verenigingswebsite de boekjes voor het maken van o.a. tuigjes
maken weer geplaatst kunnen worden. Deze bevatten zeer
praktische informatie voor o.a. de jeugdige leden.
K Benoemd wordt dat er een whatsapp groep bestaat waar de
wedstrijdvissers in deelnemen. Om hierin opgenomen te kunnen worden graag uw 06-telefoonnummer doorgeven aan Jan
Rozenberg.
K Zijn de maatvoeringen van het leefnet die genoemd worden in
ons eigen wedstrijdreglement nog wel van deze tijd?
Op onze eigen website staat een maat genoemd van lengte
150 cm met een doorsnee van 40 cm. Ter aanvulling wordt er
genoemd dat een lengte van 4 meter eigenlijk veel praktischer
is in de praktijk.
Op de website van SportvisserijNederland staan de volgende
‘leefnetcode’ maten genoemd:
K een diameter van 40 cm of meer
K een lengte van 2,5 meter of meer
K een maaswijdte van maximaal 6 mm
K knooploos gemaakt
K van zacht materiaal gemaakt
K voorzien van voldoende hoepels om het goed uit te leggen
Dit zijn dus geen wettelijke eisen maar aandachtspunten welke
het welzijn van de gevangen vis nastreven.

Kascommissie 2017 bestond uit Gradus Schievink en Berend
Joustra.

Na de Sluiting wordt een ieder bedankt voor zijn en haar inbreng.

Jaarverslag secretaris
Er worden een aantal zaken benoemd welke in 2017 hebben
plaatsgevonden:
K Ooststellingwerfcup senior en jeugdwedstrijd is georganiseerd
door onze vereninging
K Seniorwedstrijd is gehouden op zondag 10 juni.
K Jeugdwedstrijd is gehouden op zondag 18 juni.
Wethouder De Boer heeft beide keren de prijsuitreiking voor
zijn rekening genomen.
K Op 13 juli 2017 heeft de vereniging het verzoek ontvangen van
De Buurtcamping, Haulerwijk, om visdemonstratie te geven op
22 juli. Mogelijk interessant om nieuwe jeugdleden te interesseren. Jan heeft hier visles gegeven.
K De vereniging heeft 100 euro gedoneerd voor het aanleggen van extra vissteigers te Kootstertille. Hierdoor wordt het
mogelijk om de 44 steigers welke door Sportvisserij Fryslân zal
aanleggen uitgebreid kunnen worden met een extra aantal van
16. Hierdoor komt het totaal aan steigers op 60 stuks.
K Forelvissen: Op zaterdag 19 augustus zijn een aantal leden
wezen forelvissen in de vijvers Oosterseveld te Noordwolde.
Kosten waren voor eigen rekening. Er is zeker vis gevangen!
K Roofvisdag 28 oktober te Sneek: Slechts 1 deelnemer!

Verslag kascommissie
Het financiële jaarverslag wordt goedgekeurd. De kascommissie
wordt bedankt voor haar inzet.
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HSV Leeuwarden
Regels Groene Ster
Vanaf dit jaar gelden er andere regels
in het Groene Ster gebied. Er is regelmatig vandalisme geconstateerd in
dit gebied. Of het door de sportvissers zelf is veroorzaakt laten we even
in het midden, maar zo aan het begin
van het seizoen lijkt het ons een mooie
gelegenheid om de sportvissers over
de nieuwe regels in te lichten. Uiteraard
ben je zelf verantwoordelijk om het
water bevisbaar te houden, dus houd
je aan de regels die gelden. Anders is
het onvermijdelijk dat de gemeente een
verbod in dit prachtige visgebied zal
opstellen. Dus verpest het niet voor je
zelf en anderen.
Naast de lokale voorwaarden, waar
een ieder zich dient te houden, volgen
hieronder de gehanteerde regels voor de
sportvissers in 2018:
K Deze ontheffing is alleen geldig
binnen de grenzen van het ‘Groene
Stergebied’.
K De ontheffing en pas zijn persoonsgebonden.
K Tijdens het nachtvissen mag gebruik
worden gemaakt van eenvoudig
bescherm/kampeermiddel (paraplu of
tentje) van maximaal 7 m2.
K Bescherm-/ kampeermiddel mag uitsluitend aanwezig zijn tussen 19.00
uur en 7.00 uur.
K Er mag maximaal 3 weken aaneengesloten op het gebied gebruik worden
gemaakt van de ontheffing.
K Bij gebruik van deze ontheffing moet
werkelijk worden gevist en niet worden misbruikt om wild te kamperen.
K Open vuur en barbecueën is verboden, een eenvoudig kooktoestel is wel
toegestaan.
K Er mogen geen bomen, struiken, riet
of andere begroeiing gesnoeid worden om een plaats ruimer te maken
of te creëren.
K Motorboten ook elektromotoren zijn
niet toegestaan, een zogenaamde
voer-boilieboot valt hier niet onder.
K HSV Leeuwarden stelt maximaal 250
passen beschikbaar.
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K Er mag geen overlast veroorzaakt

worden. Afval dient direct in de afvalbakken gedeponeerd te worden. De
gebruiker van deze ontheffing draagt
zorg voor het netjes achterlaten van
de visplaats. Beschadigingen aan
hekwerk of beschadiging aan natuur,
en of ernstige overtredingen kunnen leiden tot het intrekken van de
ontheffing.
K Gebruik van een onthaakmat wordt
aanbevolen.
K Meld eventuele calamiteiten of onregelmatigheden bij de controleur, de
politie of HSV Leeuwarden.

Friese Clubkampioenschap
Hoewel velen sportvissen als een
individuele bezigheid zien, wordt het
teamvissen in wedstrijdverband steeds
populairder. Samen proberen zoveel
mogelijk vis te vangen, vooraf oefenen,
tactiek bepalen, gedurende de wedstrijd
onderling informeren over de vangsten
en natuurlijk het gezamenlijk nazitten
geeft een heel andere dimensie aan het
sportvissen. Het stimuleert de inzet en
motivatie maar bovenal verhoogt het
de sfeer. Om op deze ontwikkeling in te
spelen organiseert dit jaar Sportvisserij
Fryslân het clubkampioenschap om de
Fryslân Cup.
De opzet van deze wedstrijd is eigenlijk
heel simpel: stel één of meerdere teams
binnen je vereniging samen en schrijf je
in bij de federatie voor deze wedstrijd.
Een team bestaat uit minimaal 5 en
maximaal 25 deelnemers. Of je nu jong
of oud bent, karper-, roof- of witvisser
bent, je bent van harte uitgenodigd om
je in te schrijven voor het team van HSV
Leeuwarden.

Zodra er meer bekend is hoe het een en
ander tijdens Fryslân Cup gaat verlopen, zal de wedstrijdcommissie deze
informatie via de website van de HSV
bekendmaken.
De HSV Leeuwarden vissers die zich
aangemeld hebben om deel te nemen
aan deze wedstrijd, krijgen persoonlijk
bericht.
Als aanmoediging krijg je bij daadwerkelijke deelname €100,- per team.
Mochten we aan het eind van deze
wedstrijd met de HSV de cup winnen
plaatsen we ons voor het Nederlands
kampioenschap Teamvissen, dat dit jaar
in Kootstertille wordt gevist.
Uiteraard is dit een hele opgave, maar
het motto van de wedstrijdcommissie is:
Gezellig een wedstrijd vissen met leden
van de HSV en kijken of we een prestatie als team kunnen neer zetten.
Meedoen is belangrijker dan winnen, al
zullen we onze huid duur proberen te
verkopen.
Op de website van de federatie
www.sportvisserij.frl kan men onder
wedstrijdvissen/Fryslân cup clubkampioenschappen 2018 meer informatie
vinden. HSV Leeuwarden heeft op dit
moment al één team met 14 deelnemers
ingeschreven.
Hopelijk kan de wedstrijdcommissie nog
veel aanmeldingen tegemoetzien en
meerdere teams gaan inschrijven.
Aanmelden voor deze wedstrijd kan
middels mail naar Hans Vijgeboom:
vijgeboom@kpnmail.nl
De wedstrijdcommissie

Frisse start
De eerste twee maanden van het jaar wil
het maar niet opgang komen. Ik start
daar waar ik in december gestopt ben
en kom er al snel achter dat ik daar niet
meer moet zijn. Mijn gevoel zegt dat het
dan wel koud is, maar het vele zonlicht
heeft de karpers toch naar andere plekken doen zwemmen en deze stekken
voer ik rustig aan. Ik besluit een stek te
gaan bevissen die nog op mijn verlanglijstje stond. Het is zondagochtend,
door het raam kijkend ziet het er erg
vriendelijk uit, de zonkracht is voelbaar
en ik besluit mijn spullen in de auto te
laden.

Visdrang
De kalender geeft begin maart aan en
met de radio op tien in de auto zet ik
koers richting de waterkant. Om mij
heen zijn mensen aan het genieten van
de laatste dag schaatsplezier. Even denk
ik terug aan de tijd dat ik mijn schaatsen
ook maar wat graag onder deed, nu is
de visdrang vele malen hoger...
Bij aankomst ziet het er prachtig uit, een

groot gedeelte van de stek ligt open,
dit komt door een behoorlijke stroming
die er in zit. Aangezien het onbekend
terrein is voor mij besluit ik eerst met
mijn voerboot plus dieptemeter even
een rondje te varen, er zit weinig variatie
in het bodemverloop en besluit twee

hengels ver uit elkaar te vissen . De ene
strak onder een paar overhangende
bomen en de andere hengel leg ik net
buiten de stroming, het duurt nog geen
half uur of de eerste hengel gaat al af
en vol verbazing sta ik in een mum van
tijd mijn eerste vis van het jaar te drillen,
een prachtige schub schuift in mijn landingsnet. De nacht verloopt snel en met
een goed gevoel en zeven karpers verder
rijd ik weer richting huis.

Hoge spiegelkarper
Ik heb de smaak te pakken en gok op
een voorjaarstek waar ik meestal wel
succes heb. Ik heb de afgelopen weken
twee stekken rustig aangevoerd en
afhankelijk van de weersomstandigheden voerde ik om de dag 200 tot 500
gram zoete boilies op de stekken. De
watertemperatuur is nog erg laag voor
de tijd van het jaar en met iets meer dan
vijf graden verwacht ik een rustig nachtje vanaf de boot. Dit was ook zo totdat
ik bruut uit mijn slaap werd gewekt
door de beetmelder in het ochtendlicht.
Een kleine tien minuten later staat er
een prachtige hoge spiegelkarper op de
foto, zeer voldaan zet ik haar weer rustig
terug.
Met nog een nacht in het vooruitzicht
besluit ik de tweede voorjaarstek te
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gaan bevissen en met een minimaal
aantal stukjes boilies te voeren tussen de losstaand riet. Hier leg ik mijn
felgekleurd drijvend haakaas. Én dat de
karpers graag in het voorjaar strak tegen
de kant zitten bewijst de prachtige rijen
karper, die ik midden in de nacht aan de
haak krijg.
Al met al het voorjaar belooft weer veel
goeds dit jaar.
Mathijs Jansma

Even voorstellen: Raymon Veenstra
Raymon Veenstra, bij het verspreiden van dit
Fisk&Wetter ‘krekt’ 21 jaar, is een verwoede karpervisser
en aspirant-bestuurslid van HSV Leeuwarden. In dit
artikel deelt hij zijn passie en laat zien dat Leeuwarden
en omgeving ook voor hem zo gek nog niet is.
In mijn visserij mag ik graag gebruik maken van mijn fiets en
fietskar niet alleen omdat ik geen auto tot mijn beschikking
heb, maar vooral omdat ik rond om mijn woonplaats nog lang
niet uitgevist ben.
Er zijn namelijk nog genoeg wateren in de buurt die amper
bevist worden. Bovendien kan je met de fiets vaak op plekken
komen die voor iemand met een auto soms te ver zijn om te
lopen.
Een erg vreemde dril, maar een prachtige schub!

Afgesloten wateren
Je kan je geluk gaan beproeven om bij een doorgewinterde
camping te vissen, in de hoop op een grote schub of juist een
hele mooie beschubte spiegel. Deze visserij kan in het vroege
Een 30 ponder uit het vroege voorjaar

voorjaar of late najaar erg succesvol zijn en daarom hebben
deze locaties ook vaak mijn voorkeur. Juist in deze perioden
van het jaar zal ik daar relatief weinig voorvoeren. Het darmstelsel van de vis moet immers nog op gang komen, dus veel
voer heeft geen zin.

Openwater (Friese boezem)
In tegenstelling tot de koudere periodes maak ik in de zomer
graag plaats voor goede voersessies op het grotere open
water. Door de hoger temperaturen in de zomer kunnen
kleinere afgesloten wateren last krijgen van zuurstofloosheid,
het grotere water heeft daar veel minder last van waardoor
de aanbeten makkelijker kunnen komen. Een ander bijkomend
voordeel is dat het vaak veel rustiger is op het openwater
waardoor je lekker je eigen gang kunt gaan en hoogstwaarschijnlijk niet voor een ander voert…
Voor het openwater heb je dan wel een boot nodig, wil je een
beetje succesvol zijn. Ik beschik zelf over een speciaal voor de
karpervisserij gemaakte rubberboot van 2,7 meter met een
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5pk buitenboordmotor. Deze combo brengt mij overal waar
ik wil zijn en laat mij genieten van de heerlijke rust, natuur en
verassingen die de onderwaterwereld te bieden hebben. Erg
belangrijk is wel dat je weet waar de vissen ongeveer uithangen op zo’n groot water, voor dat je een voercampagne begint.
Je wilt namelijk je geld niet zomaar in het water gooien.
Mocht je moeite hebben om potentiële stekken te vinden,
dan zou de windkant een goede optie zijn en als dit samengaat met een grote rietkraag of lelieveld dan heb je ze vaak al
gevonden. Het kan ook zeer nuttig zijn om uithoeken van een
water te benaderen als eerste spot.

op die van drie meter diepte af kwam jammer genoeg was dit
de enige aanbeet van de eerste nacht. Rond de volgende middag kreeg ik het gevoel dat de vissen door de lijndruk verder
naar het andere deel van het water zijn getrokken, dit gevoel
werd bevestigd toen Freddie zijn derde hengel daar plaatste en
vervolgens een prachtige schub mocht vangen.
Een prachtige uitzetter van het openwater

Jaarlijkse uitstapjes
Jaarlijks is er een vaste vismaat , Freddie genaamd, met wie ik
op pad ga in de zomer. Ieder jaar is de locatie anders waardoor we telkens ons zelf uitdagen om in één of twee nachten
toch succesvol te kunnen zijn.
Afgelopen jaar zijn wij naar een redelijk lastige zandafgraving
geweest. Door met de boot een slag over het water te gaan
hadden we de vissen al snel in een ondiepe zone zien zwemmen. Dit deed ons besluiten dat we niet al te diep moesten
vissen en de hengels werden dan ook tussen de twee en vijf
meter geplaatst wetende dat de vissen in de nacht terug
zouden gaan naar de diepte. Dit leverde voor mij een aanbeet

Ons Genoegen St. Nicolaasga
Vis-spel-doe-dag 2 juni 2018
Hsv Ons Genoegen St. Nicolaasga e.o.
organiseert op 2 Juni 2018 een vis-speldoe-middag voor de jeugd van St. Nyk
en omgeving. Deze middag is voor alle
kinderen van ca. 8 t/m 14 jaar die het
leuk vinden om langs de waterkant te
zijn, en vissen leuk vinden of willen leren
wat er allemaal groeit en leeft langs de
waterkant.
Onder begeleiding van 2 ervaren
vismeesters en vrijwilligers gaan we er
een gezellige en leerzame middag van
maken. Wij leren je om een vistuigje te
maken, hoe jij een vis moet onthaken,
wat voor vissen en waterdiertjes er
allemaal zwemmen in onze wateren en
welke planten er allemaal groeien in of
bij het water. Ook gaan we natuurlijk

luk zijn vergeten is het geen ramp. Je
bent natuurlijk van harte welkom.
Wat: Vis-Spel-Doe-Middag
Waar: Vijver aan it Sein
Hoe laat: Van 13.00 tot 16.30 uur
Kosten: GRATIS
Eventueel lidmaatschap van de Hsv Ons
Genoegen indien gewenst is 2,50 euro.
vissen en spelletjes doen. Deze dingen
leren wij jou op een speelse en gezellige
manier.
De middag begint om 13.00 uur en zal
rond 16.30 afgelopen zijn.
Deze vis-spel-doe-middag is gratis
maar opgeven is wel gewenst.
Mocht je of jouw moeder dat per onge2/2018 | Fisk & Wetter 15
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