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Waddencenter

Sportvisserij Fryslân

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.   

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

Vismeester Jan
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.

Noordelijke Selectie Kustvissen
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).

Jaarverslag 2017
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 visseninfriesland.nl 
Hier kun je het Jaarverslag downloaden.

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 natuurdagjeuit. 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 

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.

MijnSportvisserij.nl
Een belangrijke noviteit voor 2018 is MijnSport
visserij. Dit is een online serviceomgeving 
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. 

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 MijnSportvisserijomgeving 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.

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
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HSV De Snoek

Er is veel gebeurd de afgelopen periode 
en we zitten met een compleet nieuwe 
wedstrijdcommissie.
De huidige commissie bestaat uit: 
Ronald Hoitinga (voorzitter), Evert-jan 
Feenstra (secretaris), Roelof Hijlkema 
(penningmeester), Rene Tibbersma, 
Koert Schokker en Dirk Ram.
We zitten alweer midden in het wed-
strijdseizoen van 2018. Op het moment 
van schrijven zijn we druk bezig met het 
organiseren van de 55 pluswedstrijd 
en ook wordt er gewerkt aan de Open 
wedstrijd die in oktober is. 
Ook hebben we inmiddels de feestelijke 
avond voor de wedstrijdvissers kunnen 
houden als start van het nieuwe seizoen. 
De avond werd gehouden in Snackpoint 
“De passage”aan de Oppers in Wolvega.
Tijdens deze avond werden de prijzen 
van het afgelopen seizoen uitgereikt, 
waaronder die van de zomercompeti-
tie en de Visvrind-bokaal (een door de 

Wedstrijdcommissie
hengelsportzaak De Visvrind gespon-
sorde gescheiden koppel, waarvan één 
met de vaste stok vist en de ander met 
de feeder).

De uitslag van de eerste drie van de 
zomercompetitie 2017 (zie foto):
1e K. Schokker.
2e R. Tibbersma.
3e E.J. Feenstra.
Allen kregen een cadeaubon te besteden 
bij de Hengelsportzaak de Visvrind.

De uitslag van de Visvrindbokaal 2017:
1e Roelof Hijlkema en Danny Nijholt. 
2e Gerrit van Smirren en Teije Betten
3e Siep Woudstra en Koert Schokker.
Allen kregen een cadeaubon beschik-
baar gesteld en te besteden bij Hengel-
sportzaak de Visvrind.

Na de prijsuitreiking werd er een twee 
uur durende film vertoond over HSV de 

Snoek die in de 80- en 90-er jaren was 
gemaakt door Jan Moes.
Halverwege deze film stond er een 
gemengd buffet klaar, waar iedereen van 
genoot. Het was weer een geslaagde 
avond die tot in de vroege uurtjes door-
ging.

Inmiddels is ook de eerste wedstrijd van 
de zomercompetitie gehouden.
Deze is gevist op 25 maart in de Helo-
mavaart. De uitslag is:

Vak A
1e T.T. Koopman met 3055 gram 
2e E.J. Feenstra met 2715 gram 
3e G. Bakker met 2540 gram

Vak B
1e T. Betten met 5180 gram 
2e K. Schokker met 4340 gram 
3e R. Koelma met 4150 gram

Lijkt het je leuk om dit jaar mee te vis-
sen: kom gerust, al is het maar een paar 
wedstrijden.
Voor wedstrijddata: kijk in de agenda 
van www.desnoek.nl 
Ook voor het wedstrijdreglement kun je 
hier terecht. Voor andere vragen: neem 
gerust contact op via:
wedstrijdcommissie@desnoek.nl

Namens de wedstrijdcommissie,
Dirk Ram

De bedoeling was dat wij op 18 maart 
j.l. het startsein wilden geven voor onze 
nieuwe jeugdcompetitie, maar helaas 
kon dit niet doorgaan: het was die dag 
superrr koud en wij vonden het niet 
verantwoord om te gaan vissen.
Dus hebben we een nieuwe datum vast-
gesteld en deze is 8 april in het Nieuwe 
Heerenveens Kanaal.

Hallo toppers...
De jeugdcompetitie is weer begonnen

Toen we arriveerden was het wel even 
wennen, alles was kaal. En het zag er 
triest uit.
Misschien was dit wel het begin van de 
plannen die er zijn om hier steigers te 
plaatsen.
Dat zouden wij als jeugdcommissie 
super vinden, vooral aan dit mooie 
water.

FK Jeugd
Als jullie dit lezen dan zijn we in de 
maand mei en hebben we inmiddels een 
paar wedstrijden gevist en kijken we 
allemaal weer met volle aandacht naar 
het FK dat binnenkort weer gehouden 
wordt in Grou. Het is altijd spannend 

Lees verder op pagina 11  
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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. 

Piebe Hovenga, Marsum, snoek 104 cm

René Hiemstra, Heerenveen, snoek 92 cm

Popke van Hijum, Metslawier, snoek 84 cm

Riemer Grijpstra, Brantgum, baars

Arne Menno, snoek 110 cm

Jouke de Glee, Heerenveen, snoek 101 cm

Auke Vrieswijk, Dokkum, snoek 100 cm Johan Iedema, Anjum, snoek 115 cm Tjeerd van der Ploeg, snoek 107 cm
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HSV De Snoek

vooral in dit water net als vorig jaar 
dat zelf de laatste 5 minuten doorslag-
gevend waren om kampioen te worden. 
Tijdens de introductieavond hebben 
we het een en ander besproken en wij 
hopen dat jullie deze tips dan ook zullen 
toepassen tijdens deze wedstrijd. Want 
vergeet niet onze afspraak met z’n allen: 
“We gaan er voor!”  
Natuurlijk zijn we afhankelijk van het 
weer, hopelijk hebben we dan een 
stralende dag en wie weet vangen we de 
wereld aan vis. Een ding is zeker: deze 
dag pakken ze niet van je af en jij kunt 
zeggen dat je hebt mee gedaan aan het 
Friese kampioenschap en misschien dat 
je kunt zeggen na de wedstrijd: “Yes 
ik ben kampioen geworden en ga mee 
doen aan het Nederlands Kampioen-
schap!”.  
Maar ja, zover is het nog niet, we moe-
ten nog even geduld hebben. 

Controleren
Intussen kunnen jullie je lekker gaan 
voorbereiden zodat je alles klaar hebt 
liggen; als je het lijstje kwijt bent, maak 

dan zelf een nieuwe. Ga zelf na wat 
je nodig hebt om optimaal te kunnen 
vissen op het FK. Ga thuis bezig met 
je visspullen, kijk of er iets stuk is en 
vervang het. Vervang je haken, zorg dat 
jezelf ook scherp bent deze dag.
Ga zitten op je visstoel en kijk om je 
heen of je overal lekker bij kunt komen 
zodat je niet van je stoel hoeft te gaan 
tenzij je natuurlijk iets anders moet 
gaan doen, ook daar kan je voor zorgen 
om voor de tijd nog even te gaan. Jullie 
zullen wel denken nou wat een poeha, 
maar ik kan je zeggen als je goed voor-
bereid bent dan heb je meer kans van 
slagen en wie weet doe je straks mee in 
Steenwijk aan het NK. Dus zet hem op. 
Dat zou toch prachtig zijn.

Trouwens de eerste competitie wed-
strijd is gewonnen door de kampioen 
van vorig jaar Ruben Elsinga  met 6670 
gram vis. Super gedaan hoor!
2e Susanne Dijkstra met 5160 gram
3e Christiaan Dijkstra met 4510 gram
4e Storm Koppers met 2400 gram
Er waren dit keer maar vier deelnemers; 
een aantal kon helaas niet mee doen 
vanwege omstandigheden.

Nog even dit
Het is en blijft moeilijk om meer vrijwil-
liggers te vinden die ons kunnen helpen 
aan de waterkant. Wij doen ons uiterste 
best om iedere deelnemer bij te staan 
tijdens de jeugdcompetitie. Mochten er 
nog mensen zijn die een deel van hun 
vrije tijd willen besteden aan de jeugd-
hengelsport bij onze vereniging dan zijn 
ze van harte welkom. Een belletje of een 
berichtje kan nooit geen kwaad als er 
informatie nodig is.

In ieder geval zijn we blij dat er tijdens 
de introductieavond een aantal ouders 
zich heeft aangeboden om ons te helpen 
bij de Grote Scholen Wedstrijd die 
gehouden wordt op 1 juni a.s.

Wij als jeugdcommissie zijn ook vrijwillig 
bezig met allerlei zaken betreffende de 
jeugd.

Mochten jullie nieuwsgierig zijn naar 
onze activiteiten ga dan naar onze Face-
book pagina of naar onze website onder 
het kopje ‘Jeugdactiviteiten’.

Jullie coaches John en Jan

HSV Buitenpost e.o.

De algemene ledenvergadering werd 
gehouden op dinsdag 13 maart in de 
“De Oriënt” te Buitenpost. Er waren 
14 leden aanwezig. Het belangrijkste 
agendapunt op deze avond was de 
toekomst van HSV Buitenpost e.o. 
Doordat er op de ALV 2 bestuurs-
leden volgens rooster aftredend en 
niet herkiesbaar waren en bovendien 
zowel de voorzitter als secretaris had-
den aangegeven dat zij zich in 2019 
ook niet herkiesbaar zouden stellen 
moesten er op korte termijn 4 nieuwe 
bestuursleden komen die de functies 
van voorzitter, secretaris, penning-

Algemene ledenvergadering 13-3-2018
meester en ledenadministratie op zich 
zouden gaan nemen. Het was al een 
paar jaar duidelijk dat er geen opvol-
gers in de rij stonden voor het huidige 
bestuur. Het bestuur had deze situatie 
in de nieuwsbrief van februari richting 
de leden gecommuniceerd met daarin 
2 scenarios: er melden zich voor of op 
de ALV 2018 4 nieuwe bestuurleden 
of de ALV geeft het huidige bestuur de 
toestemming om de opheffingspro-
cedure volgens de statuten in gang te 
zetten. Er kwamen geen reacties op de 
nieuwsbrief binnen en op de ALV werd 
duidelijk dat er ook geen 4 nieuwe 

bestuursleden beschikbaar waren. Het 
huidige bestuur kreeg daarna zonder 
noemenswaardige discussie de toe-
stemming om de opheffingsprocedure 
in gang te zetten die per 1-1-2019 moet 
zijn afgerond. Dit besluit moet nog 
worden bekrachtigd d.m.v. een of twee 
buitengewone ledenvergaderingen (de 
eerste heeft op 24 april 2018 plaatsge-
vonden). Een treurige gang van zaken 
maar het is niet anders. De leden zullen 
via diverse media op de hoogte worden 
gehouden van de voortgang.
Naast dit treurige agendapunt werden 
de andere agendapunten vlot en in 
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HSV Buitenpost e.o.
goede sfeer afgehandeld. Financieel 
gezien is de vereniging nog steeds 
gezond en er werden diverse prijzen 
en bekers uitgereikt. Het uitzetten 
van (gras)karper in de vijvers van het 
Molenerf staat nog steeds hoog op 
de agenda en hopelijk kan dit worden 
gerealiseerd in het kader van ‘Sportvis-
serij op de kaart’, in combinatie met 
verbetering van de visserij mogelijk-

heden in de vijvers. Dit alles in overleg 
met de gemeente Achtkarspelen en 
de andere hengelsportverenigingen in 
deze gemeente. Verder bleek dat de 
aanwezige leden zich prima konden 
vinden in het besluit van het bestuur 
om de aanleg van extra vissteigers bij 
Koostertille niet te steunen omdat dit 
het belang van de recreatieve hengel-
sporter niet dient: het geld kan beter 

Op de verschijningsdag van deze 
Fisk&Wetter zijn de eerste witviswed-
strijden waarschijnlijk al weer achter de 
rug (9 en 23 mei). De derde wedstrijd 
zal worden gehouden op woensdag-
avond 6 juni. U bent van harte welkom! 
De forelvisavond zal worden gehouden 

Wedstrijdprogramma/activiteiten juni 2018

worden gebruikt voor het verbeteren 
van sportvisserijmogelijkheden ver-
deeld over de hele provincie!

Tenslotte gaf Jan Willem Bron na de 
pauze een prachtige presentatie met 
de titel ‘Pike Passion’, waar zelfs de 
meest gelauterde roofvissers van HSV 
Buitenpost e.o. nog wel het nodige van 
konden leren.

op woensdagavond 27 juni in Kollumer-
zwaag. Opgave is mogelijk tot 13 juni, 
maar het maximum aantal deelnemers 
is 15 en er geldt ‘vol=vol’ . Er zal een 
eigen bijdrage worden gevraagd van 
€ 10 per persoon en de consumpties zijn 
gedeeltelijk voor eigen rekening.

Stand kanjerbarometer 2018 
(status 1 april)
Tot op heden is er nog maar 1 melding 
binnengekomen.
Het betreft een snoek van 103 cm 
gevangen door de voorzitter, Sietze 
Dijkstra.

HSV ’t Snoerke Burgum

HSV Op Lok Ut Metslawier

Jarenlang is er op verschillende manieren geprobeerd de vereni-
ging actiever te krijgen waarbij we hoopten dat ook onze alge-
mene ledenvergaderingen beter bezocht zouden worden door de 
leden. Helaas zijn de resultaten niet zo geweest als we gehoopt 
hadden vandaar dat we als vereniging het nu over een andere 
boeg gaan gooien namelijk met het starten van Commissies en 

Website vernieuwing
Ruim een jaar geleden is de website van HSV ‘Op lok ût’ online 
gezet, een website die volledig in eigen beheer is en waar veel 
uren werk in zijn gestoken. Via de website en onze facebook 
pagina kwamen we er al snel achter dat onze regio vaak bezocht 
wordt door sportvissers uit onze buurlanden België en Duitsland. 
Mede hierdoor is er besloten de website te gaan vernieuwen. Een 
vernieuwing waar weer aardig wat tijd mee gemoeid zal zijn. Als 
hsv hebben we de beslissing genomen om ook onze buitenlandse 
bezoekers van dienst te zijn met de website. Dit betekend een 

complete nieuwe opzet van de website waar we buiten Neder-
landstalige pagina’s er ook pagina’s zijn in het Engels, Duits, Frans 
en Pools. Bij het verschijnen van deze uitgave van Fisk&Wetter 
zal het grootste deel van de verandering een feit zijn. Wij hopen 
met de nieuwe opzet van de website de dienstverlenende taak van 
ons als vereniging nog actiever te kunnen inzetten. Natuurlijk zijn 
we ook benieuwd naar jullie mening over de nieuwe opzet van de 
website, dus mocht je eens tijd hebben bezoek dan:
www.hsvoplokut.nl en laat ons weten wat je er van vindt.

Start Commissies en werkgroepen
Wie komt ons helpen

werkgroepen. Om dit te laten slagen zijn wij op zoek naar vrijwil-
ligers voor de werkgroepen Jeugd, Controle en wedstrijdvissen. 
Heb jij nog een paar uurtjes over per jaar en wil je die best aan de 
verenging besteden kijk dan vandaag nog op www.hsvoplokut.nl/
commissies-en-werkgroepen en kom één of meerder van onze 
commissies en werkgroepen helpen.

Van het bestuur
Op vrijdag 9 maart hebben we onze algemene jaarvergadering 
gehouden. We kunnen terugzien op een zinvolle avond. Met 18 
leden is de opkomst redelijk te noemen.
Na 2 jaar hebben we weer 3 personen in het bestuur! Tijdens 
de vergadering is Gerrit van Someren toe getreden tot het 
dagelijks bestuur. Hij zal hierin de secretaris taken op zich 
nemen. Gerrit welkom! 
Tijdens deze alv is ook afgesproken om per 2019 de gelden van 
de vispas voor senioren ter verhogen met € 2,00. Dit betekent 
dat je voor de VISpas vanaf 2019 € 35,50 betaald. De reden 
hiervoor is dat Sportvisserij Nederland en Sportvisserij Fryslan 
beide de bedragen die wij als vereniging aan hun moeten afdra-
gen met een € 1,00 hebben verhoogd. Deze verhoging geldt 
niet voor de JeugdVispas.

Waterfront Burgum
Op dit moment wordt dit gebied rondt de ijsbaan aangekleed. 
De meeste boompjes zijn inmiddels gepland, er zijn bankjes e.d. 
geplaatst; kortom een mooie plek om even een frisse neus te 
halen of zomers te verblijven. Ook kunnen mensen voor diverse 
sportactiviteiten hier terecht.  Wij zijn met de gemeente en 
sportvisserij Fryslan in overleg om in dit gebied een vissteiger 
voor minder validen te realiseren. De walbeschoeiing is op die 
locatie zeer slecht en moet worden vervanging. De verwach-

ting is dat dit in 2020 wordt gerealiseerd. Onder het motto 
werk met werk wordt de aanleg van de minder validen steiger 
gecombineerd met de vervanging van de walbeschoeiing.

Snelvaren Bergumermeer
Begin dit jaar heeft de Provincie een aantal partijen die voor 
of tegen zijn, waaronder SVF (tegen), uitgenodigd om zo de 
verschillende standpunten nogmaals goed in beeld te krijgen. 
Inmiddels heeft de Provincie aangegeven nu geen beslissing 
te nemen maar dit punt mee te nemen in het nog op te stellen 
brede watersportvisie voor Fryslân. Wordt vervolgd.

Sportvisserij Op de Kaart (SOK)
SVN wil het vissen door de jeugd (weer) stimuleren en aantrek-
kelijk maken door beter beheer op de lokale (dorps/stads) wate-
ren. Een vereniging kan hiervoor 1 of 2 viswateren inbrengen. 
Samen met SVF wordt dan een actie/beheersplan opgesteld. 
Hiermee kunnen er afspraken met eigenaar van het water/oever 
(bijv. gemeente, Wetterskip Fryslan) worden gemaakt. Afge-
lopen jaar heeft hiervoor een pilot gedraaid met enkele Friese 
verenigingen.
HSV ’t Snoerke wil graag bij de 2e fase worden betrokken. De 
Nieuwstadtervaart en de nieuwe vijverpartijen binnen Water-
Front Burgum zijn hiervoor geschikte lokaties. 

Even voorstellen... de nieuwe secretaris
Mijn naam is Gerrit van Someren. Sinds 
twee jaar met pensioen, gehuwd en opa. 
Na 28 jaar in diverse management-
functies bij een groot energiebedrijf te 
hebben gewerkt, een eigen restaurant 
begonnen in Burgum en dat met groot 
plezier 17 jaar geëxploiteerd.

Twee grote hobby’s, het kweken van 
vogels en de hengelsport, speciaal wit-
vis. Hoewel dat laatste door tijdgebrek 
er de laatste jaren bij in is geschoten.

Liefhebber van bluesmuziek.

Bestuurlijk actief binnen de vogelsport 
zowel op beleidsmatig als uitvoerend 
niveau.
Vorig jaar voor het eerst meegedaan 
met de competitie van ’t Snoerke, erg 
gezellig en daarom sinds maart in de 
functie van secretaris.

Gerrit van Someren
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Zo aan het begin van het nieuwe jaar is 
het voor veel organisaties en verenigin-
gen gebruikelijk om terug te kijken naar 
het afgelopen jaar. Zo ook voor onze 
vereniging. Dat doen we met een (finan-
cieel)jaarverslag in een nieuw jasje. Ook 
afgelopen jaar is het weer gelukt om, 
vanuit financieel oogpunt, 2017 positief 
af te sluiten. We kijken onder andere ook 
terug op het 90-jarig jubileum van onze 
vereniging en het openen van vissteigers 
(voor de recreatieve visser) aan de Drait. 
Meer hierover in ons jaarverslag welke te 
vinden is op de website.

Afscheid
Helaas heeft ons bestuurslid Date in 
2017 aangegeven te willen stoppen. Hij 
heeft zich negen jaar met hart en ziel 
ingezet in het bestuur van HSV Voor-
waarts en geeft nu ruimte aan andere 
bestuursleden. Als bestuur vinden we 

Van de bestuurstafel
het erg jammer dat je vertrekt! 
Tijdens de ALV in april nemen we 
officieel afscheid van Date.  Ook vanuit 
deze Fisk en Wetter van harte bedankt 
voor wat je betekent hebt voor onze 
vereniging. Heeft u belangstelling om 
als bestuurslid de vereniging te komen 
versterken? Meldt u dan aan via de 
contactgegevens op de website.

Vooruitkijkend
We kijken met name ook vooruit. Zo zijn 
we vanuit het bestuur dit jaar begon-
nen om op de website meer informatie 
beschikbaar te maken. Dit kan dan 
bijvoorbeeld gaan om informatie over 
de ALV of de statuten. Maar ook om 
informatie van en over onze vereniging. 
Houdt onze website de komende peri-
ode goed in de gaten!
Op 25 mei 2018 treedt de nieuwe wet 
Algemene Verordening Gegevensbe-

scherming in werking. Dit is een wet 
op de privacy die vanaf 25 mei in heel 
Europa geldt. Deze geldt ook voor ons 
omdat we een ledenadministratie heb-
ben. De privacy van onze leden hebben 
we hoog in het vaandel. Vandaar dat we 
ook druk bezig zijn met de voorbereidin-
gen hierop. 

Activiteiten
Dit jaar worden er door onze vismeester 
weer diverse activiteiten voor kinderen 
georganiseerd. Zo verzorgt hij een aantal 
vislessen voor kinderen en is het de 
bedoeling om ook een aantal viswedstrij-
den te verzorgen. Wil je dat er op jouw 
school ook een visles verzorgd wordt? Of 
meedoen aan deze wedstrijden? Meld je 
aan via: info@hsvvoorwaarts.nl en kijk 
op de website (www.hsvvoorwaarts.nl)
wanneer en waar de viswedstrijden 
gehouden worden.

De eerste wedstrijden van het nieuwe seizoen zijn inmiddels 
alweer gevist. Deze wedstrijden kenden een goede opkomst 
en zijn onder prima omstandigheden gevist. De vangsten val-
len nog wel tegen maar het seizoen is nog lang.

24 maart, Spoorsloot - Leeuwarden / 13 vissers / aantal 73 
13,100 kg.
1e S. Horjus - 27 vis 2,350 kg / 2e J. Storm - 10 vis 2,950 kg 
3e J. Adema - 9 vis, 2,250 kg
7 april, Trekvaart - Triemen / 14 vissers / aantal 95 / 6,500 kg
1e K. Storm - 18 vis 1,750 kg / 2e R. Storm - 8 vis 1,000 kg
3e G. Van Someren - 3 vis 1,400kg

Haven Burgum
Inmiddels heeft het gesprek met het 
bestuur van w.v.s “Bergumermeer” 
plaats gevonden.
Kort samengevat: de haven blijft verbo-
den gebied voor vissers.
In een open gesprek zijn beide kanten 
van dit besluit besproken. Hierbij is dui-
delijk geworden dat, doordat er de laat-
ste jaren geen contacten zijn geweest 
tussen beide verenigingen, dit één van 

de oorzaken is geweest tot dit éénzijdige 
besluit. Het blijft voor ons als bestuur 
van ’t Snoerke wel bijzonder dat er op 
geen enkele wijze tegengas is gegeven 
tijdens de algemene leden vergadering 
van w.s.v “Bergumermeer”.Toch moeten 
wij als vissers ook naar ons zelf kijken. 
Uiteindelijk hebben wij dit zelf in gang 
gezet. Hoe ga je om met het bezit/
eigendom van iemand anders. Neem je 

het heft in eigen hand door kosten wat 
kosten bijvoorbeeld je kunstaas te red-
den of accepteer je in sommige situaties 
gewoon je verlies. Ook een “onschuldig” 
haakje dat achterblijft in een landvast 
kan weken later nog voor een vervelende 
wond zorgen. Hsv ’t Snoerke heeft wel 
toestemmingen gekregen om tijdens de 
wintermaanden 1 witviswedstrijd in de 
haven te organiseren. 

Zomercompetitie 2018
Het vertrek is vanaf de Burgumerdaam om 
06:30 uur.
Vanaf 13 oktober is de vertrektijd 
07:00 uur.
Er wordt gevist tot 11:30 uur.
De eerste 4 wedstrijden zijn inmiddels 
gevist.

Hierbij het schema voor de resterende 
wedstrijden:
2 juni – Aldtsjerk
16 juni – PM kanaal Burgum
30 juni – Van Harinxmakanaal Leeuwarden
14 juli – De zwemmer Westergeast
1 sept – Domwier
15 sept – Akkrum
29 sept – Trekfeart Gerkesklooster
13 okt – Bonkefeart  Leeuwarden
27 okt – Sud ie Dokkum. Uitreiking beker zomercompetitie 2017. Vlnr.: 3e Kees Storm, 1e Johannes Storm en 2e Siete Horjus

Uitslagen zomercompetitie 2018

Date (links) wordt bedankt voor bewezen diensten door voorzitter Siebe Huizenga.
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