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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 Heerenveen

• 14 juni (vrijdag): Wiebe Vonk vaderdagwedstrijd

• April/mei/juni/juli: Competitiewedstrijden witvis (10 stuks)

• Augustus/september: Ouderen visdag

• 7 september: Grote wedstrijd

• September/oktober: KARPER 24 uurs Heidemeer Heeren-
veen/openwater Heerenveen en omstreken

• 24 november: Roofvisdag boot

• Winter 2019/2020: Spiegelkarper uitzet Friese Boezem/
onderhouds uitzetting (gras,spiegel en schubkarper) recrea-
tiegebied De Heide

Regiowedstrijd 2019 
Zaterdag 23 maart hebben zich 85 vissers gemeld bij café  De Streek de 
ko�  e stond klaar dus beginnen maar.
Om 07:00 uur begon de loting, er waren 4 vakken 2 voor vaste hengel en 
2 voor de vrije hengel.
Om 08:00 uur haastte iedereen zich naar de Hooivaart om zich te instal-
leren voor de wedstrijd want om 09:00 uur gaat de toeter om te beginnen 
met vissen tot 14:00 uur.
Na het wegen gaan de winnaars en zij die zin hebben in een gehaktbal en 
een drankje naar café  De Streek. 

Uitslagen Vaste hengel:
Vak A  Vak B
1. J. Kooistra 11.530 gram  1. K. Kooistra 4.880 gram
2. G. Hager 6.810 gram 2. M. Hoogsteen 4.740 gram
3. F. Visser 6.745 gram 3. G. v/d Meer 4.695 gram
4. A. Austin 4.680 gram 4. W. Rinkema 4.645 gram
5. G. Praamsma 4.595 gram  5. D. Martens 4.440 gram
6. H. Kuiper 4.340 gram 6. J. de Boer 4.410 gram

Uitslagen Vrije hengel:
Vak C   Vak D
1. D. Seinstra 6.650 gram  1. T. de Jonge 5.720 gram
2. H. Stoelwinder 5.140 gram  2. H. Veenstra 5.340 gram
3. P. Vierhout 4.900 gram  3. D. Visser 5.190 gram
4. R. v/d Molen 4.230 gram  4. A. Buitenhuis 3.930 gram
5. G. Jacobs 3.670 gram 5. J. Jonker 3.880 gram
6. J. Stelma 2.890 gram  6. M. Reidsma 3.020 gram

Competitiewedstrijden 2019 
Hieronder vind je informatie over de competitiewedstrijden 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. 

Activiteiten 2019
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 afbel-
len.
Dit kan bij Andries de Boer 0513-529684.
Wij kunnen dan de plaats laten vervallen, zodat er geen lege plekken in het 
parcours ontstaan.
  
Wedstrijd data
27 mei Hooivaart vissen van 18:30 – 21:30 
3 juni Helomavaart, vissen van 18:30 – 21:30 
17 juni PM-kanaal Leppedyk, vissen van 18:30 – 21:30 
24 juni PM-kanaal Grou, vissen van 18:30 – 21:30
1 juli PM-kanaal Oude Schouw 24 juni, vissen van 18:30 – 21:30
5 juli Nieuwe kanaal, vissen van 18:30 – 21:30
12 juli Res. Nieuwe kanaal vissen van 18.30 – 21:30

Na de laatste wedstrijd is er prijsuitreiking in café de Streek te Tjalleberd.
Wij hopen er weer een leuke competitie van te maken met veel goede 
vangsten. 

De wedstrijdcommissie; 
Piet, Andries, Gerrit 
wedstrijd@hsvheerenveen.nl

Vaderdagwedstrijd 2019
De Wiebe Vonk Vaderdagwedstrijd wordt gehouden op vrijdagavond 
14 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.
Max. aantal plekken:  45
Vissen van 18:30-21:30 uur.
Loting van 17:00-17:30 in café De Drie Pilaren te Oudeschoot.
Inleg € 10,00 p.p.
Opgave bij:
Gerrit Kroes, tel. 0513-63 30 50 of 
Andries de Boer, tel. 0513-52 96 84

Verrassing Koppelwedstrijd
Voor de leden van HSV Heerenveen is er een verrassing koppelwedstrijd op 
zaterdag 21-09-2019.
Om 07:00 uur vertrek vanaf McDonald’s naar een nog te bepalen water.
Inleg €5,00
Opgave bij:
Gerrit Kroes, tel. 0513-63 30 50 of
Andries de Boer, tel. 0513-52 96 84

Fisk&Wetter 2-2019 ed2.indd   6 06-05-19   10:24



EBBM • ElektrischeBuitenBoordMotoren
Alles op het gebied van elektrisch varen | Eerlijk advies | Grootste assortiment elektrisch buiten-

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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Hierbij een paar mededelingen. We hebben sinds 
kort een vernieuwde webpagina. We hebben alle 
foto’s er af gehaald om privacy redenen. Als we 
nu weer wedstrijden organiseren voor de jeugd, 
zijn we verplicht om de ouders toestemming 
te vragen voor het maken van foto’s en om de 
namen te vermelden. We zullen papieren tijdens 
de wedstrijden bij de hand moeten hebben voor 
ondertekening. Tevens zullen we proberen deze 
op de webpagina te zetten om te downloaden.

F&W
Verder nog een mededeling over het blad 
‘Fisk&Wetter’, dit blad zit in het Visblad van 
Sportvisserij Nederland. Het is nog niet zeker of 
Fisk&Wetter in de toekomst nog blij� bestaan 
omdat er steeds meer verenigingen afhaken 
om diverse redenen. Sommigen vinden het te 
kostbaar worden en weer anderen willen op de 
digitale toer. Het ligt nu in de bedoeling om een 
lezersonderzoek te houden van hoe nu verder, 

HSV Joure
Van het bestuur

maar dit moet eerst nog worden uitgewerkt. 
Verder hebben we 2 april onze jaarlijkse leden-
vergadering gehouden en daar zijn weer verschil-
lende dingen aan de orde gekomen. Er is ons 
mede gedeeld dat het viswater in de bebouwde 
kom van Joure nu definitief in de Landelijke 
Lijst komt. Alle daartoe behorende papieren 
zijn ondertekend. Dit moet nu alleen nog met 
Sportvisserij Nederland worden afgestemd.  

Visstand
Er is ook gesproken over de monitoring van de 
visstand in de Friese watere.Het gaat met de 
visstand gemiddeld gezien vrij goed. Vooral 
de ontwikkeling van de snoekbaars laat goede 
resultaten zien. De ontwikkeling van brasem 
voorn en snoek daar is het beeld ook goed maar 
dat is wat wisselend per meting ten opzichte van 
3 jaar geleden.
Verder is ook de Zwettepoel nog even besproken. 
Het is de bedoeling dat we daar dit jaar of vol-

gend jaar weer gaan beginnen met het uitzetten 
van een beperkt aantal karpers. Te beginnen met 
5 à 7 stuks per keer tot een maximum van 25 tot 
30 over verloop van een aantal jaren. 
Verder gaan we proberen om nog dit jaar 
graskarpers uit te zetten in een aantal vijvers om 
wat te doen aan de weelderige plantengroei. Ook 
kwam er nog een vraag over de Put van Neder-
horst of daar wel eens windes worden gevangen 
omdat daar jaren geleden windes zijn uitgezet. 
Helaas moeten we daar het antwoord schuldig 
blijven. Maar mochten er sportvissers zijn die er 
wel eens vissen en een winde vangen maak een 
foto en geef die door dan plaatsen we hem op 
de website. Dat geld natuurlijk ook voor andere 
soorten zoals karper of snoek. Ook organiseren 
we op donderdag 16 mei weer een wedstrijd voor 
de jeugd (individueel) aan de Slachtedijk tegen-
over de jachthaven om 18.00 uur tot 19.30 uur. 
De wedstrijd voor de scholen staat gepland op 3 
oktober.

Van de jeugdcommissie
In januari hebben al onze 22 jeugdleden en enquête ontvangen via de mail 
of via de post van de jeugdcommissie. 
Wij hadden gehoopt hiermee meer duidelijkheid te kunnen verkrijgen waar-
om de jeugd lid is van de vereniging en wat ze van de vereniging verwachten. 
Helaas mochten we vanuit de jeugd geen enkele reactie ontvangen, dit 
vinden wij erg jammer.
Een heel belangrijk punt vonden wij namelijk wel de jubileum dag van onze 
hsv waar we graag iets voor de jeugd hadden georganiseerd wat ze zelf 
hadden gevraagd. Bij het verschijnen van deze editie van Fisk&Wetter is de 
jubileum dag geweest en hopen we toch dat we ook voor de jeugd er iets 
leuks van hebben kunnen maken.
Mocht je als jeugdlid vragen hebben of suggesties willen doen voor een 
leuke activiteit dan kan je ons als jeugdcommissie rechtstreeks mailen via 
jeugdcommissie@hsvoplokut.nl

Van de bestuurstafel
Ook al onze leden hebben een enquête ontvangen en wij hebben hiervan als 
we dit stukje schrijven circa 20 reactie terug mogen ontvangen. 
Een voor ons als bestuur belangrijke conclusie is dat het merendeel van 
de leden informatie van onze vereniging leest via de eigen website en via 
Fisk&Wetter. 

HSV Op Lok Ut Metslawier

Als bestuur gaan we dan ook bekijken of we de website van nog meer 
informatie kunnen gaan voorzien die voor de leden interessant kan wezen.
Natuurlijk blijven we ook ons aandeel in Fisk&Wetter leveren waarmee we 
dus onze leden van extra informatie kunnen gaan voorzien.
Wij willen alle leden die de moeite hebben genomen om de enquête 
terug te sturen of te mailen hiervoor danken, dit gee� ons als bestuur 
weer meer inzicht wat er bij de leden speelt en wat zij van de vereniging 
verwachten.

Jubileumjaar
12 mei bestaat de HSV 70 jaar en als bestuur zijn we dan ook druk bezig 
om te bekijken wat wij de leden kunnen gaan bieden om deze mijlpaal niet 
zomaar voorbij te laten gaan.
Wij hebben een enquête aan de ruim 300 leden verzonden. Helaas hebben 
we slechts 13 reacties mogen ontvangen. Hierbij lag de nadruk op het feit 
dat men uitsluitend lid is van de vereniging voor de VISpas. Het bestuur 
hee� dan ook besloten om op 11 mei geen activiteiten te organiseren. 
Later in het jaar zullen we gaan kijken of we nog iets gaan doen aan ons 
jubileum. Wij danken de leden die de moeite genomen hebben de enquête 
in te vullen en zullen met hun bijdrage verder het beleid van de vereniging 
vorm gaan geven.
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Op 22 maart 2019 hee� hengelsport-
vereniging De Kleine Dobber Donker-
broek haar jaarlijkse ledenvergadering 
gehouden. 

Aanwezigen
Aanwezig zijn 9 leden, 2 bestuursleden 
en voorzitter HSV Ons Genoegen uit 
Oosterwolde.

Opening
De Penningmeester opent de vergade-
ring en bedankt een ieder voor zijn en 
haar aanwezigheid.

Ingekomen stukken
Behalve enige reclame zijn er geen inge-
komen stukken.

Jaarverslag secretaris
Er worden een aantal zaken benoemd 
welke in 2018 hebben plaatsgevonden.
Wedstrijden 2018: Ooststellingwerfcup 
senior en jeugdwedstrijd is georgani-
seerd door HSV De Tjonger in Mak-
kinga. Nieuwe data voor 2019 zijn 8 juni 
senior en 23 juni junior.
Een donatie gedaan in 2018 aan HSV De 
Rietvoorn te Kootstertille t.b.v. aanleg 
extra vissteigers te Kootstertille: In ver-
band met vertraging in het vergunning 
proces is het geld nog niet besteed. De 
secretaris van De Rietvoorn Kootster-
tille laat weten er in totaal 11 donaties 
ontvangen zijn. Dit zal mogelijk tot het 
aanleggen van 1 extra vissteiger kunnen 
leiden. 
Op 1 september 2018 is er gezamenlijk 

gevist in de forelvijvers te Noordwolde. 
Afgesproken is dat in 2019 dit herhaald 
zal worden. Datum is 31 augustus 2019.
Kosten zullen voor eigen rekening zijn. 
Nadere info volgt.

Verslag kascommissie
Het financiële jaarverslag wordt goed-
gekeurd. 
De kascommissie wordt bedankt voor 
haar inzet. 

Benoeming nieuw lid 
kascommissie
Kascommissie 2017 bestond uit Berend 
Joustra en Joop Bolt.
Joop blij� voor 2019 aan en de heer Piet 
Douwsma wordt als nieuw kascommis-
sielid verwelkomt.
Berend wordt bedankt voor zijn werk-
zaamheden en treedt nu als kascommis-
sielid af.

Bestuursverkiezing
Het vinden van nieuwe bestuursleden 
is al jaren een moeizaam proces. 
Er zijn onvoldoende leden die een 
bestuursfunctie ambiëren. Hierdoor is 
het huidige bestuur onderbezet. 
Op de noodkreet in Fisk&Wetter, in 
het VISblad maart 2019 en zoals 
benoemd in de uitnodiging Algemene 
ledenvergadering die de leden hebben 
ontvangen, is niet gereageerd. Hieruit 
volgt dan dat er geen mensen beschik-
baar zijn die een bestuursfunctie willen 
aanvaarden.
Door enkele leden wordt nog een vurig 

HSV De Kleine Dobber Donkerbroek
Verslag ledenvergadering

Op 22 maart 2019 is de ledenvergadering geweest en het blijkt dat van de ruim 400 leden er niet 

één zich beschikbaar hee� gesteld voor het bestuur. Daarom is op de ledenvergadering ook beslo-

ten om HSV De Kleine Dobber op te heen. Inmiddels is er een extra ledenvergadering geweest 

waar u bericht van hee� gehad. Er zal nog een brief volgen met uitleg wat we gaan doen, waar de 

leden heen gaan en of u naar een andere vereniging wil.

Het bestuur

pleidooi gehouden om de noodzaak 
van nieuwe bestuursleden te benadruk-
ken maar dit mag niet leiden tot de 
gewenste reactie.
Alle aanwezigen zijn het er wel met 
elkaar over eens dat het jammer is dat 
er nu gesproken moet worden over 
ophe�en van de vereniging. Maar we 
zijn het er ook met elkaar over eens dat 
het dus blijkbaar niet anders kan.
Door de aanwezige voorzitter van HSV 
Ons Genoegen uit Oosterwolde wordt 
het aanbod gedaan om de leden van 
De Kleine Dobber over te nemen in hun 
ledenbestand. Hierbij wordt de wens uit-
gesproken of er dan ook 1 of 2 leden als 
bestuurslid zouden willen optreden.

Pauze

Vervolg bestuursverkiezing
Nu er geen gegadigden zijn voor een 
nieuw bestuur wordt het voorstel tot 
ophe�ng vereniging in stemming 
gebracht.
Van de 11 aanwezige leden zijn er 2 leden 
die tegen ophe�en stemmen.
9 leden stemmen in met het voorstel de 
ophe�ng van de vereniging in gang te 
zetten.
Het voorstel om de vereniging op te hef-
fen is aangenomen.
Vervolgacties in deze procedure zullen 
naar de leden worden bekendgemaakt.

Sluiting
Een ieder wordt bedankt voor zijn en 
haar inbreng.
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WSVC Workum

1. Opening
 De voorzitter heet iedereen welkom.
 De presentielijst gaat rond: 11 leden en 3 

bestuursleden.
2. Mededelingen
 Wijzing regelgeving IJsselmeer; nu mag u 5 

baarzen meenemen, was 10.
 Binnen water blij�  10 baarzen.
 Info nieuwe Strekdam, realisatie 2020 – 

2022 inclusief vis mogelijkheden.
 Dit jaar bestaat Workumer Sport Visclub 70 

jaar, jubileum wordt gevierd na de jaarlijkse 
roofviswedstrijd, is voor alle leden. Info volgt.

3. Notulen ALV 2018
 Notulen zijn voorgelezen en leden hadden 

geen op- of aanmerkingen.
4. Verslag penningmeester
 Alle aanwezige leden zijn geinformeerd over 

het fi nanciele plaatje en wederom is saldo 

Notulen ALV 20 maart 2019
Locatie café De Smidte, Workum, aanvang 20.00 uur

positief toegenomen. Veel weekvergunnin-
gen verkocht aan toeristen.

5. Kascontrole commissie
 S. Vos (2e jaar) en A. v.d. Lei (1e jaar) hebben 

steekproefgewijs de gehele boekhouding 
gecontroleerd en dat het er prima uitzag. 
Decharge door de leden verleend d.m.v 
applaus. Complimenten aan de penning-
meester J. v.d. Goot.

 Dhr Ypma biedt zich aan om komend jaar de 
plaats van S. Vos op zich te nemen.

6. Bestuurswissel
 E. Hiemstra werd door J. v.d. Goot bedankt 

voor zijn bewezen diensten in de afgelopen 
periode en beloond met een waardebon en 
drankje.

 Voorgesteld werd dat S. Vos de functie van 
secretaris overneemt en dat is door de leden 
akkoord bevonden.

7. Kanjercompetitie
 Bekers en waardebonnen zijn uitgereikt aan:
 W. v.d. Zee, grootste snoek, 102 cm
 S. Vos, grootste snoekbaars, 65 cm
 S. v.d. Veen, grootste baars, 42 cm
8. Rondvraag
 Bestaande vissteigers zijn moeilijk bereik-

baar: bekeken wordt hoe en door wie te 
maaien.

 Jeugd proberen te stimuleren om te vissen. 
Bestuur hee�  reeds contact met vogelwacht 
en houdt voor de jeugd aparte roofviswed-
strijd.

 Voorzitter legt nog even de nieuwe regels die 
van kracht zijn uit (zie VISblad en boekje).

9. Pauze
10. Verloting
 Ieder aanwezig lid ging met 3 prijsjes naar 

huis.

Johan feliciteert verschillende ‘kanjers’.
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HSV Voorwaarts Drachten 

Het bleek afgelopen jaar dat er plannen 
zijn om het grootste gedeelte van deze 
plas te verkopen aan een partij, die er 
duurzame energie wil gaan exploiteren. 
Op het eerste gezicht lijkt dat niet zo’n 
groot probleem, want de term “duur-
zaam” blijkt, met name voor de politiek 
tegenwoordig, een bijna magische klank 
te hebben. We hebben als vereniging 
vanzelfsprekend geen moeite met het 
opwekken van groene stroom. Integen-
deel zelfs, maar soms wordt aan een 
project de term “groen” of “duurzaam” 
gehangen, terwijl je daar met een beetje 
gezond boerenverstand toch je twijfels 
bij kunt hebben. 

Eigen biotoop
Zandwinputten zijn vaak ontstaan vanuit 
de behoe�e aan zand voor de wegen-
bouw en als een plek waar zand aan-
wezig was werd gevonden in de buurt, 
werd het land opgekocht en het zand 
weggezogen. Daardoor zijn er grote en 
vaak diepe waterpartijen ontstaan die 
in de loop van de tijd hun eigen biotoop 
hebben gekregen. Het water is vaak hel-
der en soms is er een goede visstand te 
vinden. Dat is zeker het geval als er een 
(open) verbinding is met andere wateren 
in de buurt. 
Een aantal decennia terug zijn vele van 
deze diepe heldere plassen gebruikt 
als dumpplek voor slib, waarvan werd 
beweerd dat er soms slechts een lichte 
vervuiling in zat. Dat moeten we dan 
maar geloven. In veel gevallen is een 
ondiepe troebele plas ontstaan met een 
vlakke oninteressante vaak modderige 
bodem en daardoor niet meer interes-
sant voor ons als hengelaars. De “Libbe 
Gabriëlsplas” hoort daar gelukkig niet 
bij, want deze is niet bereikbaar voor 
vrachtschepen die de bagger kunnen 
aanvoeren. Wel schijnt er behoorlijk puin 
te zijn gestort.

Zonneweide
Maar er nu doet het fenomeen “zon-
nepark” zijn intrede. Er is veel (subsidie)
geld te verdienen met de aanleg van 
zulke parken. Na de aanleg op het land, 
worden ze tegenwoordig ook aangelegd 
op water. Soms worden er losse pane-
len op drijvers geplaatst, maar tegen-
woordig worden ook grote drijvende 
eilanden gemaakt die hele stukken van 
het wateroppervlak afdekken. Op veel 
plekken zal dat niet zo’n probleem ople-
veren, zoals bij de waterpartijen rond 
kassen e.d. Er richten zich nu echter 
ook een aantal grote bedrijven op veel 
grootschaliger aangelegde zonneparken 
op water. 
Begrijpelijk, omdat het een prima 
investering is. Wateren worden opge-
kocht om onder het mom van duurzame 
energieopwekking te gaan exploiteren 
als zonneweide. 
Nederlandse natuurbeschermers en 
ecologen maken zich al grote zorgen 
over het bodemleven onder de parken 
die op land worden aangelegd. De angst 
bestaat dat de bouw van grote zonne-
parken de nekslag wordt voor kwets-
bare natuur en bodemleven. Dergelijke 
parken putten de grond uit, zonlicht 
en regen bereiken de bodem niet meer, 
met kaalslag als gevolg. Dit is funest 
voor insecten en ander bodemleven.
Sluitend bewijs hiervan hebben de 
experts in Nederland helaas nog niet. 
De bouw van zonneparken begint in ons 
land pas aan een opmars. Maar inter-
nationale kennis en metingen voorspel-
len ellende, waarschuwen deskundigen 
van o.a. het RIVM en vogelorganisatie 
Sovon. 

Biodiversiteit
Volgens minister Wiebes is slechts 
bekend dat er bij zonneparken ‘e�ect is 
op het leven onder deze panelen’. Over 

hoe dat uitpakt voor de biodiversiteit, 
bestaat volgens de minister geen kennis 
in Nederland. Dan laat je het dus maar 
gewoon gebeuren en dan zien we later 
de gevolgen wel...  
Als het e�ect op het land al zo groot is, 
hoef je niet de illusie te hebben dat het 
e�ect op het onderwaterleven anders 
zal zijn. Als een groot deel van een plas 
wordt afgedekt zal het zonlicht niet 
kunnen doordringen in het water, waar-
door plantengroei bemoeilijkt of erger 
nog onmogelijk wordt. Geen planten 

Sportvissers! Let op uw zaak!
Het bestuur van HSV Voorwaarts hee� het afgelopen jaar erg veel energie 
gestoken in het behouden van de “Libbe  Gabriëlsplas” als viswater. 
Als Hengelsportvereniging huurden wij de visrechten van deze zandwinput 
bij Ureterp.
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betekent geen zuurstof en geen zuur-
stof betekent geen vis of ander onder-
waterleven. Ook zal de wind er niet de 
nodige stroming en beweging in kunnen 
brengen. Kortom dood water. Als het 
al mogelijk zou zijn om op een deel van 
het water een hengeltje uit te gooien, 
zal daar geen animo voor zijn. Een 
natuurlijke omgeving zal het in ieder 
geval niet zijn en daar kan niemand blij 
van worden zelfs als je niet vist, want 
geen vis betekent ook geen watervogels 
en ander leven boven, op en rondom 

het water. Ook de aanwezige boomgroei 
rondom dergelijke plassen zal worden 
geminimaliseerd.

Duurzame catastrofe
De “Libbe Gabriëlsplas” is een voor-
beeld, maar wie een gedetailleerde 
kaart van onze provincie bekijkt, zal 
veel soortgelijke wateren ontdekken, 
die soms werkelijk prachtige visbestan-
den herbergen. Om die te behouden 
zullen we scherp moeten zijn en elkaar 
steunen als dat nodig is. Het is wellicht 

verstandig om te zoeken naar mede-
standers in “boatsjeminsken”, surfers, 
vogelaars en andere natuurliefhebbers 
om samen op te trekken en deze zoge-
naamde ‘duurzame’ catastrofe  tegen 
te houden en te voorkomen dat op 
onze dierbare viswateren zonneparken 
ontstaan. Een schone taak voor Sport-
visserij Fryslân om zich hier samen 
met Sportvisserij Nederland tegen te 
wapenen en betrokkenen bij te staan 
waar mogelijk. We staan alweer met 1-0 
achter namelijk. 

Voorzitter Siebe Huizenga bij de Libbe Gabrielsplas
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