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Na uren struinen zie ik een prachtige riet-
kraag. De wind staat op de kant en het water 
is kraakhelder, hier moet gewoon snoek liggen! Een 
strakke worp zorgt ervoor dat mijn jerkbait precies voor 
de rietkraag terecht komt. Terwijl ik van de mooie natuur 
om mij heen geniet, zie ik een grote vis mijn jerkbait volgen. 
Gefocust vis ik mijn aas verder binnen. De snoek volgt tot aan de 
kant en blijft naar de jerkbait kijken. Ik laat mijn jerkbait stil han-
gen waarna de snoek rustig dichterbij komt. Op dit moment heeft 
de snoek gewacht! Met veel overtuiging schuift ze over mijn jerkbait 
heen. Vol adrenaline zet ik de haak en na een spectaculaire dril ligt er 
een prachtige groene rover in mijn schepnet. Even later poseer ik trots 
met de snoek voor de camera waarna ze snel weer het water in gaat. Ik 
houd de vis nog heel even bij de staart vast zodat ze weer op adem kan 
komen. Ik voel de kracht in de vis terugkomen en met een harde klap van 
haar staart schiet ze weer de diepte in. 

Op naar de volgende!

Wouter Jongeling

Ik ruik het voorjaar, maar de gure oosten wind doet anders vermoeden. Koude 
schuimkoppen die over de stek heen blazen. Het vertrouwen zakt me in de 
schoenen, ondanks dat ik toch goed gevoerd heb. Daarmee bedoel ik, drie 
weken lang om de dag kleine beetjes boilies voeren op verschillende plekjes in 
de sector. Voorzichtig loop ik langs de waterkant en leg mijn eerste rig onder-
aan het talud van het kanaal. Het water tikt net de 11 graden aan terwijl ik 
de laatste hengel in de steunen plaats. Een half uurtje later zit ik met een 
bakje thee over het water te staren en ik geniet volop van de rust. De eerste 
uren gebeurt er niets en ik besluit te gaan slapen met de gedachten: ze 
liggen niet op het voer. Laat in de nacht meldt de eerste prachtige spie-
gelkarper zich en daarna is het niet meer stil gebleven.  Met kreukels in 
de kop en slaap in het gezicht rijd ik in het vroege ochtendlicht weer 
richting de zaak.

Mathijs Jansma

Doordat ons team wekelijks aan de waterkant te vinden is, kun-
nen wij u altijd voorzien van de beste tips uit eigen ervaring.

Dé hengelsportspeciaalzaak van Friesland voor 
zowel de roofvisser, karpervisser, witvisser, 
zeevisser en forelvisser.

Wouter / Yaïr / Marcel / Mathijs

Like us on
Facebook

Verlengde schrans 4

8932 NN  Leeuwarden

T. 058 - 21 21 918

www.hengelsport-defuik.nl

info@hengelsport-defuik.nl

f hengelsport.defuik
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Sportvisserij Fryslân
VISparels in Friesland
De meeste jeugdige sportvissers zijn begonnen met het vissen in de stad of het dorp, op een 
vijver. Deze vijvers zijn dus erg belangrijk voor de sportvisser. Door een achteruitgang van 
de bevis- en bereikbaarheid van veel wateren, in combinatie met een afnemende visstand 
is het met name voor jeugd en ouderen lastig geworden om dicht bij huis makkelijk een 
visje te vangen. 

Om dit soort problemen op te lossen is het 
project Sportvisserij Op de Kaart gestart (SOK). 
Bij een SOK-project worden de belangrijkste 
sportviswateren, samen met waterschap en 
gemeenten geïnventariseerd en aangepakt. Doel 
is om in iedere stad of dorp enkele ‘VISparels’ te 
realiseren.
In Heerenveen, Grou, Leeuwarden en Dokkum 
worden op dit moment in totaal vijf VISparels 
gerealiseerd. VISparels zijn goed bereikbaar, 
liggen in de wijk en zijn goed bevisbaar, doordat de visstekken veilig zijn en goed worden 

onderhouden. Er is geen overmatige 
begroeiing met waterplanten of een 
dikke baggerlaag. Ze bieden de beginnende 
sportvisser een goede kans op een leuke vangst 
en zijn de ideale plek om ‘s avonds na school of 
na het werk even te genieten van het buiten zijn 
aan een mooi viswater. De wateren zijn te her-
kennen aan infoborden bij de vijver met daarop 
informatie over het viswater, onder andere wat 
de meest voorkomende vissoorten zijn. 
In de vijf nieuwe VISparels vis je zonder lood. 
Lood is slecht voor het milieu en voor de sport-
visser. Ook de Nederlandse waterbeheerders en 
overheden vinden dit van groot belang. Daarom 
wordt binnen de Green Deal-aanpak van de 
overheid, die inzet op vergroening van economie 
en samenleving, een gezamenlijk programma 
gestart met als doel loodgebruik binnen de 
hengelsport te stoppen.
Om zonder lood te kunnen vissen is het belang-
rijk dat er goede alternatieven beschikbaar zijn. 
Sportvisserij Fryslân liet door vijf fanatieke kar-
pervissers een aantal alternatieven testenvoor de 
karpervisserij op stadswateren. Wat blijkt: er zijn 
voldoende prima alternatieven, die zelfs beter 
kunnen werken dan lood!

Kiezels
Er zijn verschillende kiezels op de markt, onder 
andere de kiezels van Pallatrax. Alle testvis-
sers waren positief over deze stenen. Kiezels 
hebben een lager soortelijk gewicht dan lood, 
waardoor ze al snel groter zijn. Dit hoeft 
absoluut geen nadeel te zijn, integendeel zelfs. 

De testvissers gaven aan dat het grootste 
voordeel van de stenen gewichten is dat ze veel 
beter op een zachte bodem of planten blijven 
liggen, en dus niet wegzakken. Daarnaast zijn 
de kiezels beter gecamoufleerd. Enige nadeel 
is dat de kiezels minder secuur te werpen zijn. 
Wil je liever je eigen kiezels zoeken? Dan zijn 
er van het merk Fishstone verschillende goed 
doordachte systemen te verkrijgen waarbij 
je je eigen gevonden stenen aan de lijn kan 
bevestigen.

Beton en staal
Naast kiezels zijn er ook mooie gewichten van 
beton of staal op de markt. De betonnen gewich-
ten van UFO bijvoorbeeld zijn beschikbaar in 
vele vormen, maten en kleuren, kennen dezelfde 
voordelen als kiezels en zijn beter te werpen. 
Daarnaast kun je de betongewichten ook in een 
geurstof dippen; het gewicht zal dit opnemen en 
onder water langzaam afgeven. Wil je nog verder 
of secuurder werpen dan zijn er van het merk 
Rubig SteelAngler schitterend afgewerkte stalen 
gewichten te koop. 
Zoek je meer tips en inspiratie voor loodvrije 
alternatieven bij jouw visserij?
Bekijk het overzicht van loodalternatieven op 
www.sportvisserijloodvrij.nl

Bij de voorplaat
Op de cover zie je Jouke Jansma met een 
prachtige snoekbaars van 96 cm en op de 
foto hieronder zie je hem met een schit-
terende snoek.
Jouke, vanuit zijn bestuursfunctie bij HSV 
Voorwaarts Drachten, is sinds kort lid van 
de redactie van F&W. Aangezien Jouke 
naast een ‘betû� e sportfi sker’ ook zeer 
ervaren is als hengelsport-auteur in ver-
schillende hengelsportbladen is de redactie 
zeer ingenomen met zijn rol in de F&W.

Jouke met een Friese snoek
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In Memoriam
Jelke Pijl
Op 21 maart jl. is Jelke Pijl uit Grou overleden. Jelke is jarenlang 
bestuurslid en erelid geweest van HSV Idaarderadeel en daarnaast ook 
zeer regelmatig actief voor Sportvisserij Fryslân. Samen met de heer 
Krol vormde hij een ‘bestuurlijk duo’ en regelden zij een periode lang 
alle zaken binnen HSV Idaarderadeel en daarmee hee�  Jelke gezorgd 
voor het voortbestaan van de HSV. Naast zijn bestuurlijke activiteiten 
was Jelke een echte roofvisser die menig snoekbaars hee�  gevangen en 
veel vertoefde op de wateren rondom Grou.    

Arie Leyen
Tijdens het uitoefenen van zijn grote passie ‘de wedstrijdvisserij’, is vlak 
na het startsignaal van het Noord Oostelijk Kampioenschap op 13 april 
jl. Arie Leyen uit Kootstertille overleden. Alle aanwezige wedstrijdvis-
sers waren zodanig aangeslagen dat direct de wedstrijd is afgelast.
Met name ook omdat Arie een zeer bekend persoon was in de sportvis-
serij. Daarnaast was hij een echt ‘doarpsminske’ die op alle vlakken zeer 
actief is geweest; van de biljartclub, it Tillehûs tot aan natuurlijk de HSV 
de Rietvoorn in Kootstertille. Op de foto ziet u Arie in een wedstrijd aan 
het PM Kanaal bij Grou in 2013.

Jelke Pijl Arie Leyen

Toekomst Fisk&Wetter
Door de gezamenlijke bij Sportvisserij Fryslân aangesloten HSVn is een 
Werkgroep geïnstalleerd om de toekomst van ‘Fisk&Wetter’ nader te 
bepalen en mogelijke alternatieve vormen van communicatie te onderzoe-
ken. Een onderdeel hiervan zal een Lezersonderzoek zijn. De kans bestaat 
dat we een beroep doen op onze  leden cq lezers om aan dit lezersonderzoek 
deel te nemen. 
Wij hopen van harte dat u aan deze oproep gehoor gee�  zodat we, wellicht 
in de ALV van 2020, een weloverwogen besluit kunnen nemen over het 
voortbestaan van Fisk&Wetter.
Indien u op voorhand reeds aanbevelingen en of opmerkingen wilt doorge-
ven aan de redactie kunt u een mail sturen naar: pyt@fi sk-wetter.nl

Zeevissen
De Noordelijke Selectiewedstrijd Kustvissen hee�  plaatsgevonden op 
zaterdag 13 april op de Waddenzeedijk nabij Roptazijl. Het wisselvallige weer 
was waarschijnlijk de oorzaak van de matige vangsten, maar bijna iedere 
deelnemer mocht één of meerdere vissen vangen. De eerste acht deelne-
mers uit het klassement mogen deelnemen aan het Nederlands Kampioen-
schap Kustvissen welke op 9 november bij Langevelderslag gevist wordt. 

Op de foto ziet u de kampioenen:
1. Ron Müller
2. Lourens Boomsma
3.  Willem Slagter

Alle vrijwilligers en deelnemers worden weer bedankt en we hopen eenie-
der weer te zien bij het Open Fries Kampioenschap Kustvissen dat op 19 
oktober wederom bij Roptazijl plaatsvindt.
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HSV De Voorn, De Deinende Dobber, Ons Genoegen

Wedstrijd 1
Op 10 november werd door 15 vissers de eerste wedstrijd aan de Diepe 
Dolte te Sneek gevist. De vangst bestond hoofdzakelijk uit blankvoorn, 
maar af en toe werden er ook fl inke baarzen boven water gehengeld. Ruud 
de Boer was de grootste pechvogel. Bij het plaatsen van een steun ging hij 
te water en haalde een nat pak! In vak A werd Frans Temme winnaar met 
4.298 gram, in vak B was de eer voor Albert Abbink met 7.416 gram.

Wedstrijd 2
De tweede wedstrijd was op 1 december. Er werd gevist in de stadsgrachten 
van Bolsward, ter hoogte van de Stadsstreng. Eerst stond er een waterig 
zonnetje met weinig wind, maar later werd het bewolkt en begon het 
harder te waaien, waardoor het fl ink kouder aanvoelde. Er stond een lichte 
stroming. De vangsten waren matig, waarbij de vissers die op de kop -en 
staartplaatsen zaten (of daar vlakbij) in het voordeel waren. De vangst 
bestond hoofdzakelijk uit kolblei, maar ook werden blankvoorns en baarzen 
gevangen. Piet Topma won in vak A met 4.325 gram, in vak B won Roan de 
Jong met 4.669 gram.

Wedstrijd 3 
De derde wedstrijd werd gevist op 12 januari, op het Frisiaterrein te Grou 
(achter het Aquaverium). Het was een wedstrijd met hindernissen. Tijdens 
het begin van de wedstrijd miezerde het, wat later overging in een gestage 
plensregen. Ook de vis wou totaal niet bijten. Rob den Boer ging goed van 
start, hij ving 4 hele kleine visjes, terwijl de rest van de vissers zonder beet 
bleef. Om 10.30 uur gingen de eerste vissers al (kleddernat) naar huis, 
waarna de wedstrijd werd afgeblazen. Toch waren er ook bij deze wedstrijd 
winnaars. In vak A ging Rob den Boer met de eer aan de haal met maar 
liefst 45 gram. In vak B won Roan de Jong met één baars van 10 gram. 

Programma Zomercompetitie 2019
Wedstrijden HSV de Voorn - HSV De Deinende Dobber - HSV Ons Genoegen

Wedstrijd 4 
Op 16 februari werd de vierde wedstrijd gevist, wederom aan de Diepe Dolte 
te Workum. Weer waren de vangsten uitstekend. De vangsten in beide 
vakken waren vergelijkbaar. Er werd heel veel vis gevangen, hoofdzakelijk 
bestaand uit grote blankvoorn en kolblei. Sommige blankvoorns waren ruim 
boven de 30 cm lang, van het formaat stoeptegel. Teake Wielinga won in vak 
A met 12.331 gram, in vak B won Anne Dirk van Assen met 13.722 gram.

Wedstrijd 5 
De vijfde en laatste wedstrijd werd op 9 maart gevist in de stadsgrachten 
van Bolsward aan de Stadsstreng. Er stond een stevige wind en tevens een 
stevige stroom, die van de andere kant kwam, zodat het lastig vissen was. 
Ook stond de zon recht in het gezicht, zodat de dobber amper te zien was. 
Bijzondere vangsten waren er ook. Rob den Boer ving op stek 9 een fl inke 
winde van 36 cm, Bert Dorenbos ving een rivierkree�  en Roan de Jong ving 
een wolhandkrab en een roofblei. Roan de Jong werd winnaar in vak A met 
5.295 gram. In vak B won Piet Topma met 4.793 gram.

Einduitslag
1) Roan de Jong, 16.021 gram, 5 punten
2) Freerk van Duinen,17.474 gram, 9 punten
3) Frans Temme,19.748 gram, 10 punten
4) Teake Wielinga, 20.362 gram, 12 punten
5) Bert Dorenbos, 15.767 gram, 16 punten

Wintercompetitie
Het afgelopen winterseizoen zijn er vijf witviswedstrijden gevist 
voor leden van HSV de Voorn, HSV de Deinende Dobber en HSV 
Ons Genoegen. Er zijn geen wedstrijden afgelast vanwege winterse 
omstandigheden. Hierbij een korte terugblik. 

Teake Wielinga, tijdens de 5e winterwedstrijd aan de Stadsstreng.

Datum Dag Type wedstrijd Wedstrijdwater Ontmoetingsplaats Loting Aanvang Einde
15/6/2019 Zaterdag 4e zomerwedstrijd Heerenveenskanaal Heerenveen 07.00 08.00 13,00

21/6/2019 Vrijdag/zaterdag 5e zomerwedstrijd Nachtviswedstrijd  Prinses Margrietkanaal Oude Schouw of Leppedijk 20.00 21.00 07.00

6/7/2019 Zaterdag 6e zomerwedstrijd Verrassingsvistocht Verrassing Onbekend 06.00 07.30 14.00

17/8/2019 Zaterdag Slachtemarathon (gesponsord) Prinses Margrietkanaal Oudeschouw 06.00 07.00 19.00

24/8/2019 Zaterdag 7e zomerwedstrijd Prinses Margrietkanaal Spannenburg 07.00 08.00 13,00

8/9/2019 Zaterdag Dagtocht snertwedstrijd  Nog niet bekend Volgt 07.00 08.00 19,00

14/9/2019 Zaterdag Regiowedstrijd Workumertrekvaart  De Gearhing Parrega 07.00 09.00 13.00

21/9/2019 Zaterdag 8e zomerwedstrijd van Harinxmakanaal Dronrijp 07.00 08.00 13,00

5/10/2019 Zaterdag Om’e toerwedstrijd (gesponsord) Jorwerdervaart  Café het Wapen van Baarderadeel, Jorwerd 12.00 13.00 17.00
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boordmotoren en accessoires | elektromotoren | accu’s | acculaders | kabels | stekkers | zekeringen
zekeringhouders | accubakken | accessoires | revisie setjes | propellers | service onderdelen

De draei 22a | 8621 CZ Heeg | 085-273 4838 | info@ebbm.nl

www.ebbm.nl

Profi teer nú 

van extra korting

in onze webshop

met actiecode: 

Fisk2

(Geldig t/m 31 juli 2019)

Complete vaarsets
• Elektromotor

• Accu

• Acculader

• Accubak

• Zekering

Complete set

al vanaf:

€ 389,00

Vaarklaar

al vanaf:

€ 1250,00

Combisets met
rubberboot

+
Vaarklaar

al vanaf:

€ 1850,00

+
Lichtgewicht sets 
met Lithiumaccu
Voordelen Lithiumaccu vs.
loodaccu:

• Compact

• Lichtgewicht (7 kg i.p.v. 30 kg!)

• Tot 4 x langere levensduur

• Snel op te laden
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VangstGalerij
Foto’s voor de VangstGalerij kunnen als bijlage bij een e-mailbericht worden opgestuurd naar: pyt@fi sk-wetter.nl
Foto’s bij voorkeur aanleveren in de hoogst mogelijke kwaliteit. 

Klaas Mozes, voorn

Pieter vd Ploeg, Holwerd, snoekbaars 79 cmJameela, Groningen, snoek 78 cm

Wil vd Wer� , snoek 103 cm

Marcel Jonkman, snoek 98 cm
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Fred de Lange, Kootstertille, karper  Lukas Bijland, snoek 107 cm

Roelof Wijnsma, spiegelkarper 19,5 pondLukas Meijer, snoek 83 cm 
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AAS:
verse maden/pinkies, dode maden, casters, 

wormen, spiering, makreel, haring, horsmakreel.

PARTIKELS DROOG EN KANT EN KLAAR:
boilies, hennep, tijgernoten, maïs, particle mix, 

dari rood, dari wit, boekweit, kikkererwten.

Idzenga Makkum
Hengelsport en Dierenspeciaal 

Dé karper-, roofvis- en witvisspecialist!

MERKEN:
BFM Baits, Crafty Catcher, Strategy Baits, Trophy Baits, Evezet, Prologic, Thinsulate, Gamakatsu, Okuma, 

Cresta, Korda, Spro, Berlok, Cyprihunt, Ron Thompson, Albatros,  Piet Vogel, Rig solutions, Strategy, 
Savage Gear, Hester, Predox, Keitech, Ondex, Marcel van den Eynde, Jo Ariolo, Freestyle, Soul, Prologic, 

Grade, Spomb,  Cormoran, E-SOX, C-tec, Fish-bait, Drennan.

WINKEL:
Buren 3, 8754 CX  MAKKUM

WEBSHOPS:

www.idzengahengelsport.nl
www.bfmbaits.nl
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HSV De Deinende Dobber

HSV De Voorn Harlingen

De jaarlijkse “Lytse Fisker” viscompetitie van De Deinende Dobber gaat 
weer van start. Op woensdag 22 mei starten de viswedstrijden 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 vissen 
vangt is winnaar en krijgt 1 punt. De nummer 2 krijgt 2 punten enz. Wie na 
6 wedstrijden de minste punten hee   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 gemaakt.

De Lytse Fisker

Nabeschouwing van de wedstrijd  in 2018 

Zoals u in de uitnodigingsbrief voor de leden-
vergadering kon lezen hee   het bestuur u drie 
voorstellen voorgelegd aangaande de toekomst 
van de vereniging. In het kort kon er worden 
gekozen voor: 
1. Er staan een aantal leden op die het bestuur 

aanvullen en de verenging er weer tegen aan 
kan; 

2. Het bestuur gaat met andere verenigingen 
het gesprek aan voor een eventuele fusie; 

3. De vereniging wordt per 1 januari 2021 opge-
heven.

Op het moment dat ik dit schrijf moet de leden-
vergadering nog plaats vinden. Daarom kan ik u 
nog niet meedelen welk voorstel de voorkeur had 

Ons Genoegen Makkum

Toekomst vereniging
bij de leden, die tijdens de ledenvergadering aan-
wezig waren. Maar u kunt dit nu wel terug lezen 
op onze website www.devoornharlingen.nl.
Op onze website en in ‘Fisk&Wetter’ zullen we u 
op de hoogte houden van de ontwikkelingen.

Namens het bestuur,
S. van der Meer, penningmeester

Als bestuur van HSV Ons Genoegen te Makkum 
willen wij onze leden informeren over de positie 
van Fisk&Wetter. Het voorbestaan hiervan is op 
dit moment onzeker, en de kans is groot dat als we 
niets doen dan is het per 31 december van dit jaar 
zal stoppen. 
Dat betekent dat jullie, als leden van HSV Ons 
Genoegen, niet meer vier keer per jaar op de 
hoogte worden gehouden van het reilen en 
zeilen van onze vereniging via het Visblad. Alle 
informatie zul je dan via onze website, Facebook 
en mailingen moeten halen. Als bestuur van Ons 
Genoegen Makkum vinden we dit geen goede 
ontwikkeling. Het bereik via Fisk&Wetter is groter 
en directer. Wij vrezen dat we op deze manier onze 
leden minder goed zullen bereiken. En dat terwijl 

Voortbestaan van Fisk & Wetter onzeker!
we juist steeds meer activiteiten organiseren voor 
alle leden, van alle lee  ijden. Ook het bereiken van 
alle leden voor de Algemene Ledenvergadering 
wordt dan een lastige klus; er moeten dan weer 
losse brieven worden verstuurd en dit brengt uiter-
aard extra kosten en tijd met zich mee.

Enquête
Op dit moment is er een werkgroep bezig om te 
onderzoeken hoe het nu verder moet. Eén van de 
taken van deze werkgroep is het opzetten van een 
enquête, om te onderzoeken hoe het is gesteld 
met het animo onder de hengelsporters. Met deze 
enquête kun je vragen stellen als; wordt de midden 
katern Fisk&Wetter in het Visblad wel gelezen? 
En; moet Fisk&Wetter blijven bestaan? Als het 

aan ons, als bestuur, zou liggen wordt dit twee 
keer JA. Maar het is aan jullie, de leden.
Als bestuur willen we jullie hierbij dan ook 
oproepen om mee te doen aan de enquête. Hou de 
‘Fisk&Wetter’ hiervoor goed in de gaten. Zodra 
de enquête online is, naar verwachting nog voor 
de zomervakantie, zullen we hiervan ook melding 
maken op onze website en op Facebook. Daar-
naast zullen we iedereen die op onze mailinglijst 
staat ook via die weg benaderen.
We willen wel toevoegen dat we begrip hebben 
voor de verenigingen die willen stoppen met 
‘Fisk&Wetter’ omdat de kosten te hoog zijn, of als 
er weinig of geen gebruik van wordt gemaakt. 
In ons geval is dat niet aan de orde, vandaar dat wij 
opkomen voor het behoud van Fisk&Wetter. 

Wij hopen op jullie medewerking.
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Ons Genoegen Makkum

’s Ochtens om 8:00 werd iedereen verwacht voor een bakje ko�e en de 
laatste instructies voor de wedstrijd.  Bij deze wedstrijd mag er alleen vanaf 
de kant worden gevist op roofvis. De vissen die de wettelijke minimum 
maat hadden telden mee voor deze wedstrijd. Iedereen mocht zelf bepalen 
waar hij of zij ging vissen, als het maar in Friesland was en op de binnenwa-
teren, dus niet in het IJsselmeer. 

Improviseren
Gezelligheid bij deze wedstrijd staat voorop, maar er waren ook mooie 
vleesprijzen te winnen, dus er moest ook wat gevangen worden. Nadat 
organisator Andries Wiersma zijn praatje had gedaan mocht iedereen om 
8:30 vertrekken naar zijn favoriete plekje. Het was koud en het had flink 
gevroren waardoor niet alle stekken bereikbaar waren. Soms was het dan 
ook even improviseren.  Het zonnetje scheen volop en er was niet veel wind 
waardoor het heerlijk vertoeven was aan de waterkant! Om 15:30 was het 
einde van de wedstrijd en moest iedereen uiterlijk 16:00 weer aanwezig zijn 
in het café, waar een lekker drankje en een kopje snert op hun wachtte.
De vangsten waren erg wisselend. Sommige koppels hadden niks gevan-
gen, de meeste koppels hadden er 1 of 2 en de prijswinnaars hadden 3 of 
meer en de winnaar had maar liefst 74 baarzen! 

De prijswinnaars
5. Ids Idzenga / Harrie olde Olthof: 4 snoeken – totaal 304 cm
4. Pieter Groeneveld / Aart Laferte: 5 snoeken – totaal 342 cm
3. Bert Altena / Teake Wielinga: 7 snoeken – totaal 419 cm
2. Andries Wiersma / Geert Couperus: 7 snoeken – totaal 455 cm
1. Jaring Nicolai /  Ronald Schat: 74 baarzen – totaal 1904,5 cm

De prijswinnaars gingen naar huis met een mooi vleespakket van Slagerij 
Bruinsma te Makkum. Andries bedankte iedereen voor hun deelname 
en hun gezelligheid. De roofviscommissie hee� besloten om baars bij de 
toekomstige wedstrijden uit te sluiten met als doel om zo een gelijkmatiger 
competitie te creëren. Tot de volgende wedstrijd!

Roofviskoppel 
Op zaterdag 19 januari is de jaarlijkse roofviskoppelwedstrijd 
vanaf de kant gevist.  Net als vorig jaar werd er verzameld in café 
“it Reade Hynder” te Wommels.  Er hadden zich hiervoor 
19  koppels opgegeven. 

Bert Altena
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HSV Leeuwarden
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HSV Leeuwarden

Zelf ondersteunde ik op de beurs Magda Nelen die namens de HSV Leeuwar-
den een meer dan geslaagde stand had weten te realiseren. Ach, en iedereen 
weet hoe dat gaat, op ‘slappe’ momenten ga je ook zelf even stands bekijken. 
Waarbij hengelsportartikelen natuurlijk voorkeur krijgen om uitgebreid te 
onderzoeken. Zo raakte ik in een geanimeerd gesprek met deze sportvis min-
nende dame over vissen. Froukje vertelde dat ze zich in haar visserij vooral op 
twee vissoorten richtte: snoek en karper. Vanzelfsprekend in deze tijd toverde 
Froukje haar telefoon tevoorschijn en showde mij foto’s van mooie vissen 
die ze had gevangen. Zo kwam het dat we tijdens het bekijken van de mooie 
plaatsjes afspraken samen een keer achter de snoek aan te gaan. 

Hengelsportenthousiast
Op de bewuste woensdagmorgen had ik de boot al te water gelaten toen 
Froukje arriveerde. Korte begroeting, snel al het materiaal in de boot en 
wegwezen. Tenminste dat was het plan, alleen Froukje ving in de eer-

Snoekdag met Froukje Wiersma
Op de hobbybeurs in Leeuwarden ontmoette ik Froukje Wiersma. 
Zij bemenste de stand van Decathlon die op de beurs uitpakte met 
watersport waaronder ook hengelsport. 

ste seconden dat haar kunstaas te water was gelaten al een snoek. De 
snoek was niet heel groot, maar het eerste schaap was wel over de dam. 
Professioneel werd de snoek geland, onthaakt en op de foto gezet. We zijn 
daarna voornamelijk wezen trollen met shads en pluggen. Onder het vissen 
vertelde Froukje dat ze het vissen van huis uit hee�  meegekregen. Vader, 
moeder en ook haar zussen (zij het in iets mindere mate) zijn hengelsport 
enthousiast. Haar vaste vismaat is haar oom(!), die ze ook tijdens de visdag 
diverse keren appjes stuurde met de vangstfoto er bij. 

Stevig onderdeel
Na haar studie sportmanagement is Froukje bij Decathlon terecht gekomen 
waar ze de functie van ‘Expert Hengelsport’ inneemt. Standplaats Leeu-
warden, maar ze deelt haar expertise ook met het hoofdkantoor in Bor-
deaux en dependances in Nederland en België. Ze is regelmatig voor haar 
vak in het buitenland. Als ze er toch is, zo liet ze me weten, gaat ze rondom 
de kantoortijden ter plaatse achter de karper en/of snoek aan. De gelegen-
heid maakt de visser in dit geval. Het hengelsportmerk dat Decathlon voert 
is Caperlan waaruit ook de uitrusting van Froukje bestaat. Caperlan tim-
mert behoorlijk aan de weg op het gebied van hengelsport en Froukje is een 

Froukje Wiersma
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HSV De Rietvoorn Kootstertille
Beste Fiskers

Mijn naam is Daan van der Wal (20). Ik woon in 
het mooie Kootstertille en kom het bestuur van 
HSV de Rietvoorn Kootstertille versterken.

Het bestuur hee�  mij gevraagd hen meer te 
ondersteunen op het gebied van Social Media. 
Ik ga dan ook regelmatig verslagjes, foto’s en 
video’s plaatsen van onder andere de jeugd-
activiteiten/wedstrijden. Maar natuurlijk ook van 
mijn eigen visavonturen.

Ik ben een fanatieke sportvisser. In de zomer 
vis ik graag op witvis maar in de winter ga ik 
meestal achter de snoeken aan. Ik hoop dan op 
een dikke metersnoek! Meestal vis ik dan met 
een dode voorn bij de bruggen en steigers van de 
Trekvaart.
Ik vind het leuk en gezellig om met vrienden 
te vissen. Nu ik zitting heb in het bestuur van 
HSV de Rietvoorn hoop ik vooral meer jongeren 
enthousiast te maken voor de sportvisserij!

Jeugdcompetitiewedstrijden
Vrijdag  14  juni
Vrijdag  05  juli
Vrijdag  30  augustus
Vrijdag  06  september

Daan van der Wal

stevig (fi guurlijk natuurlijk) onderdeel van de ontwikkeling. Daarnaast is ze 
ook verantwoordelijk voor het geven van trainingen aan collega’s. Gelukkig 
hee�  ze ook nog tijd om te vissen. 

16 snoeken
Soms is het even rustig in de boot maar dan begint Froukje prompt weer 
een aantal snoeken achter elkaar te vangen. De grootste snoek van de dag, 
die 81 cm meet, weet ze ook geroutineerd haar landingsnet in te leiden. In 
een totaal van 16 snoeken en bijna evenzoveel missers besluiten we de dag. 
Dat ze van geen ophouden weet getuigt het moment dat we weer bij de 
trailerhelling zijn. Een boot die voor ons het water uit moet maakt dat wij 
even moeten wachten. Maar dan ook prompt begint Froukje te werpen om 
te proberen in de laatste minuten nog een snoek te vangen. Als onze boot 
weer op de trailer ligt spreken we af dat dit een vervolg verdient. We hebben 
nog geen datum gepland maar die gaat er zeker komen.

Sjors Hempenius

Tijden competitie:
Stekloting om 17:30 uur, vissen van 18:00 t/m 
20:00 uur en aansluitend prijsuitreiking.

Sponsorwedstrijden:  
Vrijdag 28 juni Feestweek wedstrijd 
(zelfde tijd competitie)
Zaterdag 21 september Koppelwedstrijd 

Tijden koppelwedstrijd:
Stekloting om 10:00 uur, vissen van 10:30 t/m 
14:00 uur met een half uur pauze en wat lekkers 
en aansluitend prijsuitreiking.

Vooraf aanmelden is niet nodig en het lidmaat-
schap kost €00,00

Voor vragen kun je bellen met Louis Postma: 
0512-842303

Tijdens het NOK op 13 april is 
ons lid en bekende 'doarpsman' 
Arie Leyen overleden. Op pagina 
5 staat een In Memoriam.
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