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Hengelsport de Fuik is al meer dan een
halve eeuw hét adres voor sportvissers
in Friesland. Doordat ons gedreven team
wekelijks aan de waterkant te vinden is, kunnen
wij al onze ervaringen delen met onze bestaande
en nieuwe klanten.
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Een uitgave van Sportvisserij Fryslân en de
hiernaast genoemde Friese hengelsport
verenigingen. Verschijnt 2 maal per jaar en wordt
verspreid, als ingehecht katern van Hét Visblad,
onder de leden van genoemde hengelsport
verenigingen.

Wij hebben ons de afgelopen 8 jaar ingezet om leuke
activiteiten te organiseren en ook komend jaar staan er weer
een aantal leuke evenementen op de planning.
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Verder zullen we dit jaar ook weer een aantal leuke lezingen
organiseren over verschillende manieren van sportvissen.
Dit zal aangekondigd worden via social media.

Vormgeving

Wij zijn een echte allround winkel met als specialisatie de
roofvisserij en karpervisserij. Maar ook de witvisser, forelvisser
en zeevisser kan bij ons terecht en zal de juiste producten bij
ons vinden.
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Copyright
Artikelen en/of illustraties mogen alleen worden
overgenomen met toestemming van de redactie.

Wij proberen altijd in te spelen op de wensen van onze
klanten en helpen ze graag bij het maken van de juiste
keuze op hengelsport gebied. Is een product niet op
voorraad? In veel gevallen is dat geen probleem en
zijn wij bereid om het product alsnog te bestellen of
op te nemen in ons assortiment. Dit is mogelijk
door het grote opgebouwde netwerk met
groothandels in binnen- en buitenland.

Bij de Voorplaat
Tamme & Reitse in VIS TV XL

VangstGalerij
Foto’s voor de VangstGalerij kunnen worden
ingestuurd naar: pyt@fisk-wetter.nl
Foto’s bij voorkeur aanleveren, in de hoogst
mogelijke kwaliteit.
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Sportvisserij Fryslân
Trailerhelling Wommels

Een fantastische visdag

Om de sportvismogelijkheden op het water uit te breiden
is er op initiatief van Sportvisserij Fryslân een compleet
nieuwe trailerhelling aangelegd aan de Lange Baan te
Wommels.

Het is een mooie vrijdag in juni als ik de prijs die ik met de ‘Fisk&Wetter’
enquête heb gewonnen ga verzilveren. Het is een dag vissen met visgids
Herman Schuurman. We hebben afgesproken om 08.00 uur bij de
trailerhelling in Grou. Daar aangekomen is Herman bezig met de laatste
voorbereidingen om de boot te water te laten. Onderweg naar de eerste
visstek vertelt Herman mij wat hij van plan is en dat het gezien het weer en
de vangsten van de dag er voor wel eens een lastige dag kon worden om
roofvis te vangen.

Vanuit dit punt kan er via de Boalswerter Feart zowel in zuidelijke
richting (Bolsward) als noordelijke richting (Easterlittens)
prachtig viswater bereikt worden.
Op 17 juli jl. heeft de officiële opening plaats gevonden door
vertegenwoordigers van de samenwerkende partijen: Gemeente
Súd West Fryslân, Passanten Jachthaven Wommels, Hengel
sportvereniging Ons genoegen Makkum, De Deinende Dobber
St Anne, De Voorn Harlingen en Sportvisserij Fryslân.

Dropshotten en verticalen
Aangekomen op ons eerste stek geeft Herman mij een korte duidelijke
uitleg over hoe te vissen. We gaan dropshotten en verticalen.
Nadat we een aantal meters zijn afgedreven krijgen we de eerste voorzich
tige aanbeten en een stukje verderop is het raak. Ik vang een snoekbaars
van een centimeter of 30. Niet de grootste maar een mooi begin. Binnen 10

U vindt de trailerhelling aan de Lange Baan 11 in Wommels.

Controleboten
In Fryslân wordt er veel vanaf het water gevist. Daarom is toezicht vanaf het water van belang. Om
de controle en handhaving vanaf het water uit te kunnen voeren is vandaag een nieuwe controleboot
in gebruik genomen. De aluminium boot, een Bullit 540, is gefabriceerd bij Alumax in Meppel en is
uitermate geschikt voor het gebruik op de Friese wateren. Met een 70 pk-buitenboordmotor van Suzuki
is de boot zodanig ingericht dat deze voornamelijk kan worden ingezet voor controle en handhaving maar
ook voor andere doeleinden zoals promotieactiviteiten en inspectie van de sportvisserijvoorzieningen.

Twee controleboten
Met deze nieuwe controleboot heeft Sportvisserij Fryslân twee controleboten. De nieuwe Bullit krijgt
een vaste ligplaats, centraal in de provincie gelegen. De controleboot die al jaren door Sportvisserij
Fryslân ingezet wordt, is voorzien van een nieuwe, lichtere buitenboordmotor waardoor onze Sport
visserijcontroleurs zonder vaarbewijs ook controles vanaf het water uit kunnen voeren. Deze boot
wordt op een aantal locaties verspreid door de provincie ingezet. Zo zullen er dit jaar onder andere op
het Lauwersmeer en het Bergumermeer de nodige controles plaats vinden.
Sportvisserij Fryslân is blij dat het aantal controles vanaf het water door de aanschaf van de nieuwe
boot en de aanpassingen van de Tomasco efficiënter uitgevoerd kunnen worden.

Sjoerd met snoek

Bij de voorplaat
In aflevering 6 van VIS TV XL zijn Tamme
Smit en de Friese topkok Reitse Spanninga
aan het zeevissen langs de Friese zeedijk.
In deze aflevering wordt de gevangen
vis heerlijk door Reitse bereid en vertelt
Tamme over de wet- en regelgeving binnen
het meenemen en het bereiden van vis
langs de waterkant.
Tijdens het vissen worden de gevangen
botten netjes gefileerd en maakt Reitse
hier een heerlijk gerecht van. Het gebruikte
recept is te downloaden op de site van
Sportvisserij Fryslân.
Heb je deze aflevering gemist en ook de
andere uitzendingen die in Fryslân hebben
plaatsgevonden? Bekijk deze dan via ons
YouTube kanaal.

Herman en Sjoerd op het PM Kanaal

minuten is het weer raak. Weer een snoekbaars van een centimeter of 30.
Hierna vallen de vangst een tijdje stil, maar Herman bewijst, naast een zeer
deskundig visser, ook een zeer gezellig gastheer te zijn. Terwijl we naar een
volgende stek drijven pakt eerst Herman een snoekbaars en kort daarop
vang ik een mooie vis van 50 cm.
Hierna gaan we weer verder het PM Kanaal op en hier krijgen we weer een
aantal aanbeten. Niet veel later hangt de volgende snoekbaars alweer aan
de hengel, dit keer aan de dropshot hengel. Kort daarop weer een harde
klap op de dropshothengel. Dit is een snoek van 75 cm.
Hierna gaan we rustig aan weer terug naar de trailerhelling. Zoals Herman
aan het begin van de dag al voorspeld had, is het een lastige dag gewor
den om vissen te vangen, maar dankzij het zeer goede gastheerschap en
deskundigheid van Herman is dit van ondergeschikt belang.
Ik heb gewoon een fantastische visdag gehad die ik niet snel zal vergeten.

Corona regels
Met het risico dat er wellicht toch weer andere omstandigheden zijn en
aangepaste regelgeving geldt, vermelden we hier toch de laatst bekende
Coronamaatregelen n.a.v. de persconferentie van eind juni.
Advies in deze is dan ook om ten alle tijden de actuele berichtgeving in de
gaten te houden via de websites van Sportvisser Nederland en Fryslân.
Voor de hengelsportverenigingen betekent de versoepeling dat nagenoeg
alle activiteiten vanaf 1 juli weer mogen. Alleen de organisatie van grote
vergunning-plichtige evenementen, zoals de organisatie van een WK door
Sportvisserij Nederland, blijft tot 1 september verboden.
Tekening: Cees Pauw

Protocol verantwoord sporten
Per 1 juli zijn hengelwedstrijden, toernooien en kleine sportvisserijevenementen/-activiteiten voor de jeugd weer volledig toegestaan.
Het blijft daarbij belangrijk dat er zoveel mogelijk voor en na het sporten
door de deelnemers van 18 jaar en ouder anderhalve meter afstand tot elkaar
wordt gehouden. Voor de jeugd geldt geen minimumafstand tot elkaar.
Publiek mag ook weer aanwezig zijn. Daarbij geldt dat toeschouwers even
eens anderhalve meter afstand tot elkaar moeten houden.
In beginsel mogen er buiten maximaal 250 toeschouwers bijeen zijn.
In het onstuimige weer maken voorzitter Obe Veldman en Jan Pieter Jongsma,
BOA Coördinator Sportvisserij Fryslân, de eerste testvaart in deze robuuste controleboot.
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Belangrijk bij de organisatie van activiteiten is om altijd het ‘Algemeen
protocol verantwoord sporten’ van NOC*NSF na te volgen. De organisator

is verantwoordelijk voor de activiteit en begeleiding hiervan en zorgt dat de
deelnemers binnen de geldende kaders vissen.

Hygiënemaatregelen
Het naleven van de hygiëneregels blijft belangrijk.
Deze regels zijn:
K Heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen
K Houd 1,5 meter afstand
K Vermijd drukte
K Was vaak je handen
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Sportvisserij Fryslân

Streetfisher Thomas

HSV De Voorn, De Deinende Dobber, Ons Genoegen

Fries kampioenschap Streetfishing

Van de wedstrijdcommissie

Dagelijks trekken vele enthousiaste sportvissers
de steden in om met weinig en licht materiaal de
rovers van de binnenwateren te vangen.
Ben jij ook zo verslaafd aan deze manier van vissen
en ben je na een vakantie van veel vissen langs
kades en oevers klaar om je, samen met je vis
maat, te meten met andere Friese streetfishers?
Grijp dan nu je kans en doe mee aan de Friese
Kampioenschappen Streetfishing 2020.
Dit FK fungeert tevens als selectiewedstrijd voor
het Nederlands Kampioenschap Streetfishing

Vanwege de coronacrisis zijn in het voorjaar alle wedstrijden
geannuleerd. Gelukkig zijn de maatregelen inmiddels versoepeld,
zodat er weer wedstrijden gevist mogen worden.
Het is inmiddels alweer enige tijd geleden, maar in de
wintermaanden is een succesvolle wintercompetitie gevist. Hoewel
de hedendaagse temperaturen niet meer bij de winter horen, toch
een korte terugblik.

op 14 november in Zwolle. De eersten (25 % van
de deelnemers) uit de selectiewedstrijd plaatsen
zich voor dit NK.
Het FK zal plaatsvinden op zondag 25 oktober
in de stadswateren van Sneek. Er wordt gevist in
koppels en er is in eerste een maximum gesteld
van 30 koppels.
Je kunt je koppel opgeven via het formulier op
de website www.visseninfriesland.nl onder
Wedstrijden.
Nadere info zal geplaatst worden op de site.

Friese roofblei

Gerben Jorritsma

In de regio-editie van HVB/F&W (mei’20) stond een foto van een roofblei die in Fryslân gevangen is.
Op de oproep om foto’s in te sturen reageerde Justin Veenstra uit Molkwerum. Ondertussen zijn er
meerdere foto’s ingestuurd, w.o. de prachtige roofblei van Gerben Jorritsma.
Wij blijven zeer geïnteresseerd naar mogelijke vangsten van roofblei in Friesland. Daarom geven wij
voor elke herkenbare Friese roofblei foto de unieke Sportvisserij Fryslân muts cadeau.
Je kunt de foto’s insturen naar: info@visseninfriesland.nl
Ook andere fraaie sportvisfoto’s blijven hier van harte welkom. In de regio-editie van HVB/F&W die
eind november verschijnt zullen zo veel mogelijk ingestuurde roofblei foto’s gepubliceerd worden.
Hierna ontvangen alle ‘fotografen’ de Sportvisserij Fryslân Muts.

Team Fryslân
Jan Grijpstra is als wedstrijdcoach, ondanks de
Coronabeperking, dit jaar al zeer actief geweest
met Team Fryslân. Je hebt hierover kunnen lezen
op onze facebooksite.
Het Team Fryslân is samengesteld uit jeugdige
wedstrijdvissers die o.a. deelnemen aan de
landelijke ‘Top Teamcompetitie U20’. Het gaat
hierbij om jeugd tot 20 jaar en dames.

Eerste wedstrijd
De eerste wedstrijd werd op 9 november gevist aan de Workumer Trekvaart
bij Parrega. Bij deze wedstrijd was Nick Roskam de grootste pechvogel. Hij
ging te water en haalde een nat pak.
Het was koud en de regen en de harde wind op kop maakten dat het nog
kouder aanvoelde. Er werd gevist in twee vakken zodat de kans op een
goede vangst dan groter is, maar de vangsten vielen tegen. Er werden
hoofdzakelijk blankvoorns en baarsjes gevangen.
Klaas Bakker ving een brasem en werd daardoor winnaar in Vak B met
1.861 gram. In vak A won Tonny Landskroon met 1.477 gram.

Tweede wedstrijd
De tweede wedstrijd werd op 14 december gevist aan de Stadsstreng te
Bolsward. Er stond een stevige wind en ook regende het af en toe, maar de
vissers zaten redelijk beschut achter de gebouwen. In het B-vak, ter hoogte
van Plein 1455, werd goed vis gevangen. In het A-vak werd een stuk minder
gevangen. De drie hoogste vangsten werden dus in het B-vak gevangen
door drie vissers die naast elkaar zaten.
In vak A won Ruud Roelvink met 2.523 gram, in vak B werd het hoogste
gewicht gevangen door Siem Vos met 9.584 gram.

Derde wedstrijd
Om ook voor de komende jaren een goede selec
tie te kunnen maken gaat Jan op 8 november,
van 08:00-14:00 uur, weer een selectiesessie
organiseren.

Gedurende de sessie wordt gekeken naar inzet,
basisuitrusting en ervaring.

Aanmelden

Enthousiaste jeugdige sportvissers worden in de
gelegenheid gesteld om samen met Jan te gaan
vissen in het Heerenveens kanaal.

Meld je dus aan voor de selectiedag op 8 novem
ber via visseninfriesland.nl/wedstrijden en
misschien word jij wel geselecteerd voor Team
Fryslân.

Frans Temme met het parcours op de achtergrond.
Stadsstreng, Bolsward.

Op 11 januari werd de derde wedstrijd gevist aan de Doltewal te Workum.
Op de stekken aan het begin (in de richting van de begraafplaats) werd de
meeste vis gevangen, de andere vissers vingen ook wel vis, maar aanzienlijk
minder. Er stond een stevige wind van rechts, waardoor veel vissers de
paraplu opzetten om beschut te zitten. De vangst bestond hoofdzakelijk uit
grote blankvoorns, afgewisseld door kleine baarsjes.
Siem Vos won in het A-vak met 13.306 gram. In vak B werd Freerk van
Duinen winnaar met 5.694 gram.

Vierde wedstrijd
De vierde wedstrijd werd op 8 februari aan de Stadsstreng te Bolsward
gevist. Er stond niet veel wind en vroeg in de ochtend was het ook nog
zonnig. Wel begon de lucht later te betrekken. Een voorbode van de storm
die op zondag overtrok. Vak A was veel beter dan vak B. Terwijl de vissers
in vak A door bleven vangen, was het halverwege de ochtend bij de meeste
vissers gedaan met de vangsten in vak B. Hier en daar werden al peuterend
langs de kant nog een paar baarsjes gevangen.
Winnaar in het A-vak werd Freerk van Duinen met 7.407 gram. Winnaar in
het B-vak werd Anne Dirk van Assen met 2.408 gram vis.

Vijfde wedstrijd
Op 7 maart werd de vijfde wedstrijd gevist aan de Doltewal te Workum. Het
was prachtig weer, met een vriendelijk zonnetje. Helaas liet de vis het totaal
afweten, er werden maar drie kleine visjes gevangen.
Winnaar werd Roan de Jong met 50 gram, de 2e plaats was voor Harrie
Olde Olthof met 25 gram.

WSVC Workum
Agenda 2020
Team Fryslan in actie op het Heerenveens kanaal
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K Zaterdag 10 oktober:
Forelvissen te Luttelgeest
K Zondag 29 november:
Roofvisdag
K Woensdag 16 december: Algemene ledenvergadering

Deze activiteiten zijn allemaal onder voorbehoud van de actuele Corona
regels. Te zijner tijd komt alle informatie op de website te staan.
Denk om elkaar en blijf gezond.
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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.
Ingrid de Jager, ’t Heechsan,
snoekbaars, 78 cm

Jorrit Bosch, Arum, snoekbaars, 87 cm

Jarno van Minnen, snoek, 100 cm

Redmar Plat, Rottum, snoek

Jakko de Nekker,
Zestienroeden,
karper

Karel vd Wal, Westerein, snoekbaars, 90 cm

Tobias Hut, Terwispel,
snoek, 104 cm

Aart de Zeeuw, brasem, 66 cm

Petra Kooistra, Oudega, snoek, 114 cm
Roel Kempenaar, karper, 31 pond

Peter Gerlsma, snoek, 103 cm
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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, Preston Innovations, Avid Carp,
Sonubaits, Dam, Effzett, Coleman en Korum.

AAS:
verse maden/pinkies, dode maden, casters, wormen,
spiering, makreel, haring, horsmakreel, voorn.

Afspraak is afspraak, of alleen als het zo uitkomt?
We hebben een tijd achter de rug waarbinnen
maar erg weinig mogelijk was om voor ontspan
ning te zorgen. Sporten was nagenoeg onmoge
lijk en alleen fietsen of lopen op individuele basis
behoorde nog tot de mogelijkheden. Ook onze
ALV kon geen doorgang vinden helaas. Geluk
bij een ongeluk was, dat de mogelijkheden om
een hengeltje uit te gooien nauwelijks werden
ingeperkt. Een tochtje naar de waterkant zorgde
voor ontspanning, was relatief veilig en je was
toch even lekker in de buitenlucht. Velen zochten
dan in deze tijd van verplicht thuiszitten ook de
waterkant op. Daar was het dan ook een stuk
drukker dan anders in deze maanden.
Gelukkig viel, voor de roofvisfanaten onder ons,
een deel van deze tijd nog in het roofvisseizoen,
zodat we toch nog het water op konden. Alle
maal goed voor de acceptatie van de hengelsport
en natuurlijk voor de verenigingen en de hengel
sportwinkeliers.
Per april begint de gesloten tijd en dat houdt in
dat er nog slechts met aangewezen aassoorten
mag worden gevist. Ik heb nog meegemaakt dat
er in de maanden maart en april helemaal niet
mocht worden gevist, maar door een wijziging
in de visserijwet kwam er meer ruimte voor de
sportvissers.
De zgn. “gesloten tijd” is ingesteld om de roof
visstand te beschermen, omdat ze na de paai niet

WINKEL: Buren 3, 8754 CX MAKKUM
Telefoon 0515 232 889
WEBSHOPS:

PARTIKELS DROOG EN KANT EN KLAAR:
boilies, hennep, tijgernoten, maïs, particle mix,
dari rood, dari wit, boekweit, kikkererwten.

HSV Voorwaarts Drachten

www.idzengahengelsport.nl
www.bfmbaits.nl

alleen relatief gemakkelijk te vangen zijn, maar
ook omdat ze extra kwetsbaar zijn. Voor alle
duidelijkheid, deze periode geldt dat net zo goed
voor sportvissers als voor beroepsvisserij.
Nu is er al enige jaren een lobby bezig om de
gesloten tijd af te schaffen. Een tweetal jaren
geleden kwam er mede daardoor nog een
aanvulling op de eerdergenoemde wet en tegen
woordig mag er ook met wormen worden gevist
gedurende deze maanden.
Toch willen sommige roofvissers een algehele
afschaffing. Op zich is dat begrijpelijk, gezien
het catch & release vissen, wat steeds meer
aanhangers krijgt, maar een wijziging van de
wet zal ook de beroepsvisserij rechten geven, die
ze nu niet hebben. In Friesland is het gelukkig
redelijk overzichtelijk, maar dat is buiten onze
provinciegrenzen vaak wel anders.
De vraag is dan ook of het wel allemaal zo posi
tief is, als de gesloten tijd echt wordt afgeschaft.
Een paar weken iets anders doen, of een andere
vissoort belagen, moet toch wel overkomelijk zijn
lijkt me.
Helaas is er de laatste jaren een trend die laat
zien dat er steeds meer vissers zijn die de
afspraken rondom de gesloten tijd aan hun laars
lappen en gewoon doorvissen met kunstaas,
dood aas e.d. Dan heb ik het niet over jochies

Bestuurslid Jeroen v Groeningen met karper

van een jaar of twaalf die wat met een spinnertje
lopen te gooien, maar over volledig uitgeruste
roofvissers die met hun auto achter hun kont van
de ene vijver naar de ander trekken om daar met
flinke pluggen en jerkbaits snoeken te vangen,
of in een volgeladen bootje al trollend door een
kanaal varen.
Ik heb er niks over gezien of gelezen en Facebook
is niet ontploft. Ik ben er van overtuigd, dat als er
ook maar één beroepsvisser het in zijn hoofd zou
hebben gehaald om een paar extra fuiken uit te
zetten, de wereld te klein zou zijn geweest.
We hebben dus allemaal best wel behoorlijk
boter op ons hoofd en de verontwaardiging is
vaak selectief. Laten we elkaar gewoon aan
spreken op de gemaakte afspraken, ook aan de
waterkant. Anders is de enige oplossing een veel
strengere controle en meer boetes, die overigens
qua opbrengst helaas niet ten goede komen aan
de hengelsport.
Iedereen een visrijk seizoen toegewenst…

Voorzitter Jouke met snoek

Jouke Jansma
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HSV De Deinende Dobber

Ons Genoegen Makkum

Milieu-inspectie

Algemene ledenvergadering Trailerhelling Wommels

De Deinende Dobber is, in samenweking
met Sportvisserij Fryslân, bezig met de
realisatie van een drietal visparels op de
lokaties de Hege Wier bij Berlikum, het
Arkenspark in Franeker en de wijk Wetzens
in Franeker. Een onderdeel hierbij is het
houden van een visserijkundig onderzoek
door Sportvisserij Nederland.

Woensdag 16 september 2020
Café Restaurant De Prins, Kerkstraat 1, 8754CN Makkum
Aanvang: 20:00 uur
De agenda kan nog worden aangepast in verband met eventuele nageko
men wijzigingen. Houd daarom de website van www.hsv-makkum.nl in
de gaten!

Agenda
Dit onderzoek bestaat uit twee gedeeltes, het
eerste deel betreft de zogenaamde milieuinspectie. Hierin wordt onderzoek gedaan naar
de omstandigheden zoals waterdiepte, bag
gerlaag, begroeiing van de oever en de bodem,
doorzichtigheid en ook de kwaliteit van het
betreffende water. Het tweede gedeelte bestaat
uit een inventarisatie van het visbestand.
Begin juli heeft de milieu-inspectie in Berlikum
en Wetzens plaats gevonden. Op de Hege Wier
bleek dat er weinig waterplanten zijn, een harde
bodem met zeer weinig bagger en een water
diepte van 1,20 meter. Ook is de waterkwaliteit
op verschillende dieptes getest op ondermeer
zuurstofgehalten, elektrische geleidbaarheid
(zoutgehalte) en pH-waarden. Hierna is de
waterpartij in Wetzens bezocht en daar bleek
een waterdiepte van gemiddeld 2 meter en een
grote diversiteit aan waterplanten. Ruim 80 %
van dit water is begroeid met onderwater- en
oppervlakteplanten en vervolgens is ook hier de
waterkwaliteit getest.
In het najaar wordt dit gevolgd door een inventari
satie van het visbestand. Op grond van de uitsla
gen van deze onderzoeken krijgen we een advies

De milieu-inspectie bij de Hege Wier

over de knelpunten en de aanbevelingen voor de
inrichting van deze wateren. Hierover wordt op
een volgend tijdstip informatie verstrekt.

Parkeren
Op de Trekweg langs het van Harinxmakanaal
tegenover Deinum staat een parkeerver
bodsbord. Bij de twee vissteigers die hier zijn
aangelegd mag wel op de parkeervoorziening
worden geparkeerd. Wel de auto goed van de
weg af zetten.

Visparel Franeker – Arkenspark
De wijkverening Arkens heeft van de gemeente
Waadhoeke een ontwikkelsubsidie gekregen
voor de aanpak van Het Arkenspark langs de
Leeuwarder weg. Hengelsportvereniging De
Deinende Dobber heeft hierop geanticipeerd en
hun medewerking aangeboden om deze vijver(s)

geschikt te maken voor de hengelsport. Zowel de
Deinende Dobber als Sportvisserij Fryslân zien
hier kansen om een visparel te realiseren. Indien de
gemeente het water op de gewenste diepte brengt
en er een onderhoudsschema wordt vastgesteld,
kan er vis worden uitgezet en een (invaliden)
vissteiger worden aangelegd. De wijkvereniging
maakt graag gebruik van dit aanbod en heeft de
gemeente hierover op de hoogte gesteld. Zodra de
gemeente deze werkzaamheden heeft uitgevoerd
en de voorzieningen zijn gerealiseerd beschikt de
wijk over een goed toegankelijk viswater waar met
name kinderen veilig kunnen (leren) vissen. Maar
ook ouderen en mindervaliden krijgen een visplek
in de nabije omgeving.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Opening
Mededelingen
Notulen vergadering 18 maart 2019
Ingekomen stukken
Financieel verslag 2019 en de begroting 2020
Verslag kascommissie 2019, gezocht: nieuw lid kascommissie 2020
Bestuurszaken / Rooster van Aftreden

8. Pauze
9. Fisk & Wetter (Hét Visblad)
10. Trailerhellingen & steigerprojecten
11. Website/ Sociale media
12. A: Verslag 2019 witvissen, wedstrijden 2020
B: Verslag 2019 karpervissen, planning 2020
C: Verslag 2019 roofvis-activiteiten, planning 2020
D: Verslag 2019 Jeugdactiviteiten, planning 2020
13. Rondvraag
14. Sluiting

Op 17 juli is de door ons zo gewenste trailerhelling in Wommels feestelijk
geopend. In samenwerking met De Deinende Dobber, Sportvisserij Fryslân,
SPJW en niet te vergeten de medewerking van de gemeente Súdwest-Fryslân
is er nu een prachtige trailerhelling gerealiseerd. Vanuit het bestuur van Ons
Genoegen heeft Andries Wiersma zich ruim twee jaar ingezet om te komen
tot dit resultaat en daarbij moet zeker de inspanning van Sportvisserij Fryslân
worden vermeld. Het resultaat mag er zijn!
Even kort een stukje voorgeschiedenis, in 2017 komt Andries het bestuur van
Ons Genoegen versterken. Als vertegenwoordiger van de Fûgelwacht Wommels
heeft hij namelijk een wens: een openbare trailerhelling in Wommels. Vanaf dat
moment wordt de lobby ingezet naar de toenmalige gemeente Littenseradiel.
December 2017 ligt er al een voorstel contract, echter met de door de gemeente
gestelde hoofdelijke aansprakelijkheid van Ons Genoegen kan het bestuur niet
leven. Immers de hellingen in Súdwest-Fryslân hebben die aansprakelijkheid
niet. Het bestuur besluit de aanvraag over te hevelen naar 2018, het jaar dat
Littenseradiel wordt opgeknipt en het gebied rond Wommels toegevoegd wordt
aan Súdwest-Fryslân. In 2018 wordt de lobby richting de nieuwe gemeente
ingezet en met vereende kracht is de helling dan in 2020 toch gerealiseerd:
We zijn bijzonder blij. Vanuit het bestuur bijzondere dank aan alle partijen die
hebben meegewerkt aan de totstandkoming. Kijk ook op pagina 4.

Na afloop is er de traditionele verloting.
Eventuele suggesties kunt u voorafgaande de vergadering bij het bestuur
kenbaar maken.

Trailerhelling Wommels

Ons Genoegen St. Nicolaasga
Nieuwe vissteigers de Headammen, St. Nyk
Na ruim 6 jaar aan voorbereiding, vergaderen en tekenen zijn de werkzaamheden
nu eindelijk van start gegaan en hebben wij in samenwerking met W.S.V. St. Nyk,
plaatselijk belang Doniaga, de club van aanjagers van het Tjeukemeer en niet te
vergeten Sportvisserij Fryslân een geweldig mooi recreatiegebied ontwikkeld.

Vissteigers

Eén van de vissteigers, met parkeergelegenheid
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Het Arkenspark, zoals het er nu bij ligt

Vissteigers St. Nyk

Er zijn naast een strandje en camperplekken ook drie vissteigers gerealiseerd
waarvan 1 voor de mindervalide sportvissers en twee eenpersoons steigers door
een paar aannemers en vele vrijwilligers. Kortom dankzij de geweldige medewer
king van Sportvisserij Fryslân is de sportvisserij weer 3 prachtige steigers rijker.
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HSV Leeuwarden
Vader & zoon
Als kleine jongen was ik al aan de waterkant te vinden. Vissen op baarzen en
voorntjes, een prachtige bezigheid. Later vissen op paling, snoek en snoekbaars in
de omgeving van Burgum waar ik opgegroeid ben. Vooral het vissen op snoek vond
ik fantastisch. Na het vangen van de 1e karper was ik verkocht. Gevist werd er met
verschillende vismaten en vangen deden we redelijk. Buitenlandse tripjes werden een
enkele keer gedaan waarbij de vangsten goed waren.

vuurtje stoken of zelf een hengel maken van
een tak. Favoriete bezigheid en waar naar uit
werd gekeken... het eten van een zelfgebakken
hamburger op een broodje.

een korst op de haak en wist in een mum van
tijd zijn eerste karper te vangen. Vaak waren
we samen en mijn jongste dochter daar aan
het vissen.
Schub- en spiegelkarpertjes en giebels wisten
we aan de haak te slaan.

Schubkarper

SNB & KSN

In de hete zomer wil hij graag baarzen tikken.
Ergens onder een brug met de drop shot
hengel en experimenteren met het aas.
Kunstaas of wormen of een combinatie
waarbij ook mais wordt gebruikt. Volgens mij
kan hij daar niets mee vangen, maar heel snel
liet hij mij een dikke baars zien, met een smile
van oor tot oor. Tijdens onze vakantie in vil
lapark ‘de Weerribben’ hadden we een huisje
gehuurd aan het het viswater. Bij aankomst
zijn we eerst gaan verkennen of we ook karper
zagen zwemmen of azen. Inmiddels hadden de
kinderen een stalker penhengel gekregen en
onze oudste dochter wist direct al een schub
karper te vangen. Vanuit onze tuin konden we
mooi vissen en na goed voorvoeren met de
Green Hell wisten we een heleboel karpers te
vangen.

Inmiddels heeft hij ook andere vismaten leren
kennen en heeft van hen enorm veel geleerd.
Ook You tube wordt heel veel geraadpleegd
en daardoor weet hij soms veel meer dan ik.
Sportvisserij Fryslân organiseert jeugdeve
nementen waarbij hij graag aanwezig is. Ook
de SNB regio Fryslân organiseert elk jaar een
evenement voor de jeugd in Eernewoude.
Fantastisch wat deze organisaties voor de
jeugd organiseren. De vrijwilligers die deze dag
mogelijk maken met het beschikbaar stellen
van materiaal en boten/belly boten verdienen
een groot compliment. De bijeenkomsten van
de SNB en de KSN bezoeken we ook samen.
We vissen samen veel in het gebied van de
Groene Ster bij Leeuwarden met een enkel
uitstapje naar andere dorpen. Ook in onze
jachthaven pakken we soms een paar uurtjes
mee, met vissen op baars, snoek en voorntjes.
Troep die andere recreanten achterlaten
nemen we altijd mee naar huis. Ook dat hoort
bij het sportvissen.

Buitenland
Op zijn eerste vis trip naar Frankrijk, hebben
wij een vismeer gehuurd met accommodatie.
Heerlijk 1 week lang zelf doen wat je denkt dat
goed en leuk is. Zijn bestuurbare auto werd
met duct tape omgebouwd tot boot. Een bam

We hopen nog heel lang samen op deze
manier te mogen sportvissen.

Ontdekkingstocht
Na de geboorte van mijn kinderen gingen we
zodra ze wat ouder waren lekker vissen bij ons
in de buurt van Suwald en natuurlijk tijdens de
vakanties. Ook Pake en Beppe namen ze mee
naar het kanaal in Burgum.
Toen mijn zoon Mika oud genoeg was om mee
te gaan karpervissen mocht hij de aanbeten
proberen te verzilveren. Dat ging hem goed af
en wat was het prachtig om te zien dat hij zo
blij was met weer een mooie karper. Omdat
het wachten op de aanbeten soms wel lang
duurde, viste hij met een vaste stok op voorn
tjes en baarzen. Met heel veel geduld kon hij
uren vissen en het was vooral leuk als de vang
sten goed waren. Hij genoot, net als ik, van de
natuur om ons heen. Als het vissen vangen
wat minder was ging hij op ontdekkingstocht.
Ergens een boom waar hij in kon klimmen, een
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Mika en Stefan Stoop
boe hengel werd zelf gefabriceerd en hiermee
wist hij veel voorntjes te vangen. Soms kregen
we een dubbel run en dan stonden we samen
een vis te drillen. Bij het binnen draaien van
een karper-rig greep een snoek de boilie en
wisten we deze te vangen. Aan het eind van
deze vakantie hadden we een heleboel karpers
gevangen en stond zijn persoonlijk record op
23 pond.
Vorig jaar waren we op een bungalowpark
in Duistland. Ik had van tevoren gebeld en
gevraagd of je er kon vissen. Dat was niet
het geval. Toch de hengels meegenomen.
Mika vond al snel een heel klein vennetje en
begon een beetje met broodkorsten te voeren.
Karpertjes vochten om de korsten en hij zette

Van de ledenadministratie
De prijzen voor visvergunningen in Nederland, Duitsland en België zijn redelijk gelijk.
Het grote verschil met de andere landen is dat wij in Nederland nagenoeg overal kunnen vissen met de VISpas. De meeste verenigingen hebben hun viswater ingebracht in
de landelijke vergunning. Een enkele vereniging heeft een eigen viswater waar je een
aparte vergunning voor mag kopen.
In Belgie en Duitsland moet je meestal 2 vergunningen kopen.
De uitbraak van Corona heeft geleid tot een toename in de populariteit van het sportvissen en dus ook in het ledental van HSV Leeuwarden. We hebben bijna 1000 nieuwe
leden erbij gekregen waarvan 119 jeugdleden. Hierdoor komt het totaal nu op 8146
leden... en daar zijn we heel erg trots op.
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