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Verenigingen 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.

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.
 
K  Hengelsport de Fuik Cup 
K  Het Karperweekend
K  Vissend het jaar uit

Verder zullen we dit jaar ook weer een aantal leuke lezingen 
organiseren over verschillende manieren van sportvissen. 
Dit zal aangekondigd worden via social media.

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.

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.

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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HSV Leeuwarden 
• Voorzitter: Cees Anceaux, ceesanceaux@hotmail.nl, 0653 39 23 60
• Penningmeester: S. Stoop • Email: stefanstoop@hotmail.com
• VISpaszaken: hsvleeuwarden@vispas.nl, 09002025358 • Internet: www.hsvleeuwarden.nl

HSV Voorwaarts • Postbus 444, 9200 AK Drachten  
• Voorzitter: Jouke Jansma, voorzitter@hsvvoorwaarts.nl, 0650 80 74 38 
• Penningmeester: W. Huizenga, penningmeester@hsvvoorwaarts.nl, 051275 28 25  
• Internet: www.hsvvoorwaarts.nl 
• Ledenadministratie: ledenadministratie@vispas.nl, 0900 20 25 358

HSV De Deinende Dobber 
•  Penningmeester/Ledenadministratie/Wedstrijdcommissie:  

F. Temme, 0650 66 15 75, ftmtemme@gmail.com 
• Secretariaat: J.R. den Boer, 0614 43 96 97, jrdenboer@home.nl 
• Internet: www.dedeinendedobber.nl

HSV De Snoek Wolvega 
• Voorzitter: J.J. de Vries, jj.devries@home.nl, 0642 14 76 90   
• Secretaris: C. Krediet, christiaan.krediet@gmail.com, 0640 73 32 52
• Ledenadministratie: ledenadministratie@vispas.nl, tel.nr.: 0900 20 25 358
• Internet: www.desnoekwolvega.nl, email: info@desnoek.nl

HSV De Voorn Harlingen 
• Voorzitter/Secretaris: B. Brouwer, secretaris@devoornharlingen.nl, 051741 37 35 
• Penningmeester: S. van der Meer, penningmeester@devoornharlingen.nl, 0615 38 72 23 
• Internet: www.devoornharlingen.nl • Email: info@devoornharlingen.nl

HSV Ons Genoegen Makkum 
• Voorzitter: H. Olde Olthof • Secretaris: P.K. de Vries
• Penningmeester/Ledenadministratie: Bart van Veenendaal, ledenbeheer@hsvmakkum.nl
• Internet: www.hsvmakkum.nl

HSV Joure e.o. • Bûtsingel 5, 8501 DG Joure 
• Internet: www.mijnhengelsportverenigingjoure.nl • Email: dkelder3@gmail.com 
• Redactie: Diederik Kelder, 0651 64 31 32

HSV De Rietvoorn Kootstertille 
• Voorzitter: S.D. van der Meer, 051233 17 80 • Secretaris: J. Grijpstra, jangrijpstra@outlook.com 
• Internet: www.derietvoornkootstertille.nl

WSVC Workum 
• Voorzitter: K. Boersma, Waltaweg 57, 8765 LN Tjerkwerd 
• Penningmeester/Ledenadministratie: J. v.d. Goot, Noard 7, 8711 AA Workum 
• Email: ledenbeheer@hsvworkum.nl • Internet: www.hsvworkum.nl 

HSV Op Lok Ut Metslawier 
• Voorzitter: M.F. Kerkhof • Secretaris: P. de Boer, 051924 12 30
• Penningmeester/ledenadministratie: D. Yntema, 051841 21 49 
• Jeugdzaken: M.F. Kerkhof, 051957 24 57 • Algemeen email: info@hsvoplokut.nl 
• Ledenadministratie email: ledenadminstratie@vispas.nl • Internet: www.hsvoplokut.nl

HSV Ons Genoegen Sint Nicolaasga e.o. 
• Voorzitter: Nico Altenburg, 051343 23 25
• Secretaris: Theo de Vries, 051343 58 84, Kade 5A, 8521 JR Sint Nicolaasga 
• Internet: www.hsvstnyk.nl • Email: info@hsvstnyk.nl

HSV ’t Snoerke Burgum
• Voorzitter: G. vd Wal, 0511462107 
• Penningmeester/ledenadministratie: S. Horjus, 0511465945 
• Secretaris: E. vd Wal, 0612 32 12 12
• Email: hsvsnoerke@hotmail.com
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Sportvisserij Fryslân
Trailerhelling Wommels
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.

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

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.

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 pkbuitenboordmotor 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.  

In het onstuimige weer maken voorzitter Obe Veldman en Jan Pieter Jongsma, 
BOA Coördinator Sportvisserij Fryslân, de eerste testvaart in deze robuuste controleboot.

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. 

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 

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 
vergunningplichtige evenementen, zoals de organisatie van een WK door 
Sportvisserij Nederland, blijft tot 1 september verboden.

Protocol verantwoord sporten
Per 1 juli zijn hengelwedstrijden, toernooien en kleine sportvisserij
evenementen/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.

Belangrijk bij de organisatie van activiteiten is om altijd het ‘Algemeen 
protocol verantwoord sporten’ van NOC*NSF na te volgen. De organisator 

Tekening: Cees Pauw

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

Een fantastische visdag

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.

Sjoerd met snoek

Herman en Sjoerd op het PM Kanaal
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Sportvisserij Fryslân
Fries kampioenschap Streetfishing
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 

Streetfisher Thomas

Friese roofblei
In de regioeditie 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 regioeditie 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.

Gerben Jorritsma

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.

Team Fryslan in actie op het Heerenveens kanaal

Om ook voor de komende jaren een goede selec
tie te kunnen maken gaat Jan op 8 november, 
van 08:0014:00 uur, weer een selectiesessie 
organiseren. 

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

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

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

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.

HSV De Snoek

We mogen weer wedstrijdvissen 
(site SVN)
De Nederlandse regering heeft in haar pers
conferentie op 24 juni aangekondigd dat per 
1 juli zowel alle binnen als buitensporten zijn 
toegestaan. Voor alle leeftijdsgroepen geldt dat 
zij normaal spelcontact mogen hebben. Tijdens 
trainingen en wedstrijden hoeft bij contactspor
ten geen 1,5 meter afstand te worden gehouden. 
Hierdoor zijn ook wedstrijden weer mogelijk.
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.

Protocol verantwoord sporten
Per 1 juli zijn viswedstrijden, toernooien, en 
kleine sportvisserijevenementen weer volledig 
toegestaan. Dit geldt ook voor activiteiten voor 
de jeugd. Het blijft daarbij belangrijk dat er 
zoveel mogelijk voor, tijdens en na het sporten 
door de deelnemers van 18 jaar en ouder ander
halve meter afstand tot elkaar wordt gehouden.

De activiteiten moeten hiertoe adequaat worden 
ingericht en uitgevoerd.

Voor de jeugd tot 18 jaar geldt geen mini
mumafstand tot elkaar. Publiek mag ook weer 
aanwezig zijn. Daarbij geldt dat toeschouwers 
anderhalve meter afstand tot elkaar moeten 
houden. In beginsel mogen er buiten maximaal 
250 toeschouwers bijeen zijn. Belangrijk bij 

Van het bestuur

Normaal gesproken zitten we op dit moment 
midden in de drukste periode van  het 
wedstrijdseizoen. Nu zitten we met z’n allen 
al maanden thuis te wachten op wat er gaat 
gebeuren in de toekomst. Inmiddels zijn we als 
wedstrijdcommissie een keer bij elkaar geweest. 
Anders als anders, op gepaste afstand vanuit 
een grote schuur, hebben we de meeste dingen 
kunnen bespreken over dit seizoen. 

Zoals het nu lijkt kunnen we onder strikte voor
waarden nog enkele wedstrijden houden voor 
onze wedstrijdvissers. Geen competitie meer of 
clubkampioenschap meer maar slechts een paar 
individuele wedstrijden. Er kunnen maximaal 30 

Algemene ledenvergadering
In verband met de corona is onze Algemene ledenvergadering die gepland 
stond in april niet doorgegaan. 

Bij deze wil ik u dan ook van harte uitnodigen de vergadering op 
vrijdag 25 september te bezoeken.  

Deze Algemene ledenvergadering zal plaatsvinden in
Het Partycentrum, Grindweg 124 te Wolvega. 

U bent welkom vanaf 19.30 uur.

de organisatie van activiteiten is om altijd het 
‘Algemeen protocol verantwoord sporten’ van 
NOC*NSF (pdf) na te volgen.
De gemeente Weststellingwerf is geïnformeerd 
over onze komende wedstrijdactiviteiten.
Ik wens u allen goede vangsten en veel plezier 
aan de waterkant.

Voorzitter J.J. de Vries

Van de wedstrijdcommissie
deelnemers mee doen en de inschrijving zal via 
de site plaats vinden. Het is helaas niet anders. 
Ook hebben we het besluit genomen om onze 
55+ wedstrijd niet meer te gaan houden dit jaar. 
Het is onze meest kwetsbare groep en die willen 
we niet blootstellen aan mogelijke risico’s. Als 
het goed is heeft inmiddels iedereen zijn inleg 
teruggestort gekregen.

Onze open wedstrijd in oktober komt helaas ook 
te vervallen. Er zijn voor ons op dit moment te 
veel onzekerheden. We hopen de wedstrijden in 
2021 weer te kunnen organiseren. Het belang
rijkste is dat we met z’n allen gezond door deze 
vervelende periode komen. Kunnen we op dit 
moment dan helemaal niet vissen? Natuurlijk 
wel maar ga zoveel mogelijk alleen. 
En alleen als we ons houden aan de regels van 
het RIVM. 
Uiteraard houden we iedereen zoveel mogelijk op 
de hoogte via onze website www.desnoek.nl.

Het is op dit moment van schrijven juni 2020. Eind 2019 zaten we als wedstrijdcommissie 
nog met elkaar rond de tafel en hadden we de grootste plannen voor het seizoen 2020. 
Zo waren we al druk met de voorbereidingen van de 55+ wedstrijd in april, zouden we bij 
voldoende deelname een nachtwedstrijd gaan organiseren en waren we ook al bezig om te 
kijken wat we met de zomercompetitie gingen doen.

Impressie 55+ wedstrijd 2019
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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. 

Jorrit Bosch, Arum, snoekbaars, 87 cm

Ingrid de Jager, ’t Heechsan, 
snoekbaars, 78 cm

Karel vd Wal, Westerein, snoekbaars, 90 cm Aart de Zeeuw, brasem, 66 cm

Petra Kooistra, Oudega, snoek, 114 cm

Tobias Hut, Terwispel, 
snoek, 104 cm

Jakko de Nekker, 
Zestienroeden, 
karper

Roel Kempenaar, karper, 31 pond

Peter Gerlsma, snoek, 103 cm

Jarno van Minnen, snoek, 100 cm Redmar Plat, Rottum, snoek 
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AAS:
verse maden/pinkies, dode maden, casters, wormen, 

spiering, makreel, haring, horsmakreel, voorn.
 

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, Preston Innovations, Avid Carp, 

Sonubaits, Dam, Effzett, Coleman en Korum.

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

 
WEBSHOPS:

www.idzengahengelsport.nl
www.bfmbaits.nl

…en toen lag alles stil

HSV ’t Snoerke Burgum

Wedstrijd na wedstrijd werd namelijk uit de competitie gehaald. Onze 
bestuursvergadering moest op gepaste afstand in de achtertuin van 
onze voorzitter plaatsvinden. Maar zoals Johan Cruijff al zei: “elk 
nadeel heeft een voordeel”. In competitieverband mag er dan wel niet 
meer gevist worden maar het vissen op zich is een individuele sport 
en gebeurt buiten in de vrije natuur. Dus waar alle sportactiviteiten 
op slot kwamen of op een zacht pitje moest worden gezet ontsprong 
de vissport de dans. Hierdoor zag je bij het vissen iets anders ont
staan. Omdat de hele dag binnen zitten niemand volhoudt en zeker 
kinderen niet (en/of hun ouders) werd het vissen (her)ontdekt. Na een 
paar dagen en geholpen door het mooi weer in april zag je de eerste 
kinderen alleen of met een ouder met hun hengeltje naar de waterkant 
gaan. Ook volwassenen die de benauwdheid van hun huis even wilden 
ontvluchten bedachten dat ze nog ergens in de schuur een hengeltje 
hadden liggen en togen met hengel naar de waterkant. 
Noot: hiermee is ook het belang aangetoond om kinderen op jonge 
leeftijd met vissen in aanraking te laten komen. 
Waar andere verenigingen leden zagen vertrekken groeide bij hengel
sportverenigingen het aantal leden juist. 
Wij hopen natuurlijk dat dit geen korte opleving is, maar dat deze 
sportvissers weer hebben ontdekt hoe mooi en ontspannend vissen 
in de natuur is. Nu in de zomer krijgen we steeds meer ruimte om de 
draad weer op te pakken. Dit wel met uitzondering van de 1,5 meter 
regel maar daar zullen weinig vissers problemen of moeite mee heb
ben. Als alles goed gaat mogen ook de wedstrijdvissers na 1 september 
weer los. De verwachtingen zijn hoog gespannen. Ze hebben immers 
nu tijd genoeg gehad om te oefenen en om hun techniek aan te scher
pen. Tot ziens aan de waterkant.

Verslag Algemene ledenvergadering van 
 vrijdag 6 maart 2020
Wij kunnen terugzien op een geslaagde avond. 
 De 17 aanwezige leden zijn bijgepraat over de activiteiten die het afge
lopen jaar hebben plaatsgevonden en die we in 2020 willen afronden 
of opstarten. Ook hebben we afscheid genomen van onze secretaris 
Gerrit van Someren die na 2 jaar door verhuizing eerder dan gepland 
het bestuur verlaat.
Hoewel door ziekte helaas niet aanwezig is met algehele stemmen 
Edwin van der Wal toe getreden tot het bestuur. Hij zal de taken van 
 Gerrit overnemen. Hij zal zichzelf op de volgende pagina voorstellen.
Johannes Storm ontving, als winnaar van de viscompetitie 2019, 
de wisselbeker uit handen van onze voorzitter. Ook Siete Horjus en 
Kees Storm werden gefeliciteerd met hun 2e en 3e plek.
Na de pauze nam onze gastspreker Jouke  Jansma ons in een onder
houdend verhaal mee in de wereld van de roofvis(technieken).

Toen wij op 6 maart 2020 onze Algemene ledenvergadering 
hadden, konden wij niet bedenken dat nog geen 2 weken later de 
wereld er heel anders uitzag. De datums voor de viswedstrijden 
waren bekend en iedereen had er weer zin in… maar het liep 
helemaal anders. 

Gerrit van Someren

V.l.n.r. Kees Storm, Johannes Storm en Siete Horjus

Jouke Jansma neemt ons mee in de wereld van de roofvis
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HSV ’t Snoerke Burgum

HSV Joure e.o.

Voorstellen Edwin van der Wal
Mijn naam is Edwin van der Wal en vanaf 
6 maart 2020 ben ik als secretaris bij HSV 
’t Snoerke begonnen. Ik ben 42 jaar oud en kom 
uit Burgum. 
Ik had wel wat gevist als jongetje, maar alleen 
aan het Prinses Margrietkanaal met een 
bamboehengel en wat brood. Totdat ik een jaar 
of 10 was maar omdat niemand bij ons thuis 
graag viste ebde mijn interesse al snel weg. Jaren 
later, zonder ook maar een hengel aangeraakt te 
hebben, vroegen 2 oud collega’s mij mee om te 
gaan vissen: “even gezellig”, dus ik mijn bamboe 
hengels uit het stof, ik had ergens nog een bakje 
met draad en haakjes en op pad, zonder vispas 
want er werd toch nooit gecontroleerd volgens 
mijn bronnen. En daar zaten we, mijn 2 vrienden 
met prachtige hengels, nog mooiere molens 
en de visstoelen waren nog net niet elektrisch 

Van het bestuur
Door de coronacrisis is het dit jaar niet mogelijk om een jaarvergadering te 
plannen.
Hierbij hebben we toch wat veranderingen in het bestuur mede te delen. 
Er zijn twee mensen die afscheid nemen na meer dan 35 jaar in het bestuur 
te hebben gezeten.
Daarnaast zijn er functies verschoven in het bestuur. We hebben nu een 
nieuwe voorzitter, een vrij jonge knaap genaamd Akko van de Bosch.
Onze oude voorzitter T. Idsinga heeft hierbij zijn voorzitterschap aan 
Akko van de Bosch overgedragen en heeft daarbij de functie van secretaris 
overgenomen van O. de Boer.
Daarnaast is nog iemand teruggetreden zonder functie namelijk de heer 
W. Langejans, hierbij komt het bestuur op 9 personen.
Het bestuur bestaat nu uit een voorzitter, secretaris, penningmeester en 
zes overige leden.

Jeugd
Door het coronavirus hebben we dit jaar nog geen viswedstijd voor de 
jeugd kunnen organiseren.
Wij hopen dat het in oktober wel mogelijk is om een viswedstrijd te organi
seren dit wordt dan wel een met gewicht van de totale visvangst. 
Scholen kunnen zich aanmelden via de mail. Kijk even op onze webpagina 
van onze club.

Karper
Daarnaast hebben we nog wat nieuws voor de karpervissers. 
We hebben dit jaar een aantal uitzettingen gepland in de volgende 
wateren namelijk de Skipsleat, centrum Joure en het industrieterrein 
de  Woudfennen. 
Totaal worden er tachtig stuks uitgezet, spiegelkarper en schubkarper.

Akko van den Bosch, de nieuwe voorzitter

Speelvijver Wetter & Willepark 
Burgum
Doordat er op Hemelvaartdag 4 kinderen 
snijwonden hadden opgelopen tijdens het spelen 
in de speelvijver van het wetter & Wille park in 
Burgum had de gemeente besloten om de vijver 
te sluiten en leeg te pompen om uit te zoeken wat 
de oorzaak van de verwondingen kon zijn geweest. 
HSV ’t Snoerke werd gevraagd om tijdens dit 
leegpompen de aanwezige vis te vangen en over 
te hevelen naar een naast gelegen vijver. Naast 
veel 1 jarig kleine vis werden er ook enkele mooie 
(ruis)voorns, snoekjes, baars, een kreeft en een 
zeelt gevangen. De volgende dag is het water weer 
terug gepompt en mochten de kinderen de speel

vijver weer in gebruik nemen. Naast een kapotte 
fles, een mossel, vuurstenen en gewone keitjes 
is een verklaring voor de verwoningen niet echt 
gevonden. Waarschijnlijk zijn de scherpe randen 
van de vuurstenen de oorzaak geweest. 

Snelvaren Burgumer Mar
De proef met snelvaren op de Burgumer Mar 
gaat in 2020 niet door. De provincie Fryslân 
heeft dit besloten vooruitlopend op een uitspraak 
van de rechter. Mocht later een positieve uit
spraak volgen, dan kan de proef in 2021 alsnog 
doorgaan. De verwachting is dat 2021 voor het 
onderzoeken van de effecten van snelvaren een 
meer realistisch beeld oplevert. 

verstelbaar en ik met mijn 2 bamboe hengels. 
Je raad het al: controle en dus ook een boete van 
160 euro (80 euro per hengel). Mijn poging om 
te zeggen dat je een bamboe hengel toch geen 
echte hengel meer mag noemen hielp niet en de 
lach van mijn vrienden was dan ook groots nadat 
de controleurs weg waren.
Gek genoeg was het wel een geslaagde avond en 
dus heb ik meteen een vispas, nieuwe hengels en 
een visstoel gekocht. Tegenwoordig ga ik zelfs 
mee snoeken in weer en wind en altijd netjes 
volgens de regels.

Ik zit in het bestuur omdat ik het belangrijk 
vind om een deel van mijn tijd in te zetten als 
vrijwilliger. Na 1 (corona) overleg weet ik nog niet 
helemaal wat ik verwachten kan maar dat komt 
vast wel goed. In het eerste overleg spraken we 
over het Wetter & Wille park in Burgum waar nu 

Edwin van der Wal

Vissteiger Wetter & Willepark

in samenwerking met vele partijen een prachtige 
rolstoeltoegankelijke vissteiger staat. Wat mooi 
als je daar als vereniging aan mee mag werken.

Vissteiger Wetter & Willepark
De visplek voor minder validen in het Wetter & 
Willepark in Burgum is klaar! Rijkswaterstaat 
heeft naast het herstellen van de bestaande 
damwand ook een plek gecreëerd waar ook door 
minder validen op een veilig manier in het PM
kanaal gevist kan worden. De gemeente heeft 
gezorgd voor een degelijke ondergrond. Sportvis
serij Fryslân en HSV ’t Snoerke zijn hierbij vanaf 
het begin betrokken geweest om een goede en 
veilige visplek binnen dit project te realiseren. 
Zoals de naam al aangeeft wordt het Wetter & 
Willepark zo meer en meer een plek waar ieder
een in zijn vrije tijd terecht kan voor onder andere 
het uitoefenen van zijn hobby en sport.

MijnSportvisserij
Mutaties die betrekking op het visjaar 2021 
moeten voor 1 oktober 2020 bij Sportvisserij 
Nederland worden doorgegeven. Dit kunt u zelf 
doen via MijnSportvisserij.
Via deze online service van Sportvisserij Neder
land kun je zelf adres wijzigingen doorgeven, 
duplicaat VISpas of meeVIStoestemming 
aanvragen. Verder kun je hier de papieren lijst 
van viswateren (de)activeren als je die weer wilt 
ontvangen in plaats van gebruik te maken van de 
VISplanner. 
Om gebruik te kunnen maken van MijnSportvis
serij, moet je je eerst registreren op: 
www.mijnsportvisserij.nl.
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HSV Leeuwarden
Vader & zoon

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 

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. 

Schubkarper
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. 

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

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 kun-
nen 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 sport-
vissen 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. 

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. 

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 karperrig 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 

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. 

SNB & KSN
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. 

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

Mika en Stefan Stoop




