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Tillebuorren 26
9288 AP  Kootstertille
Telefoon 0512 - 33 17 80

v.d. Meer v.o.f.

� Wij bieden u een zéér uitgebreid assortiment 
hengelsportbenodigdheden.

� Van hobbyhengel tot wedstrijdhengel!

� Alle bekende merken hengels en accessoires zult u in 
onze winkel vinden.

� Ons hoogwaardige gevarieerde aanbod visvoer van 
eigen receptuur is alom bekend in de sportvisserij.

� Daarnaast verkopen wij ook andere bekende visvoer 
zoals Evezet, Sensas, Zammataro, Geers, enz.

� Ook zijn wij rijkelijk gesorteerd op het gebied van de 
Roofvisserij enKarpervisserij.

www.hengelsportvandermeer.nl
Dé hengelsportspecialist van Noord Oost Friesland!

Hengelsport Friesland

Van Harenstraat 118
9076 BZ  St. Annaparochie

Oppenhuizerweg 1
8606 AP  Sneek

Telefoon: 0518-401020
www.hengelsport-friesland.nl
info@hengelsport-friesland.nl

 Onze openingstijden zijn:

 SNEEK  ST. ANNAPAROCHIE

Ma 13.00 - 18.00 uur 13.00 - 18.00 uur
Di 09.00 - 18.00 uur 09.00 - 18.00 uur
Wo 09.00 - 18.00 uur 09.00 - 18.00 uur
Do 09.00 - 21.00 uur 09.00 - 18.00 uur
Vr 09.00 - 18.00 uur 09.00 - 21.00 uur
Za 09.00 - 17.00 uur 09.00 - 17.00 uur

Help Sinterklaas de zakken vullen!Bij aankoop van € 40,- aan hengelsportartikelen,krijgt u een Hengelsport Friesland rugzakje kado!
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Colofon
Fisk&Wetter
Een uitgave van Sportvisserij Fryslân en de 
hiernaast genoemde Friese hengelsport-
verenigingen. Verschijnt 4 maal per jaar en wordt 
verspreid, als ingehecht katern van Hét Visblad, 
onder de leden van genoemde hengelsport-
verenigingen.

Redactie
Sportvisserij Fryslân
Biensma 27, 9001 XZ Grou
0566-62 44 55, e-mail: info@fisk-wetter.nl 
www.sportvisserij.frl

Projectmanagement
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Postbus 119, 7000 AC Doetinchem
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Bij de Voorplaat
Riemer Grijpstra, Brantgum met een fraaie 
snoekbaars van 57 cm

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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Verenigingen
HSV Leeuwarden • Voorzitter: Cees Anceaux, ceesanceaux@hotmail.nl, 06-53 39 23 60
• Penningmeester: Rein Brouwer, ledenadministratie@hsv-leeuwarden.nl
• VISpaszaken: hsvleeuwarden@vispas.nl, 0900-2025358 • Internet: www.hsv-leeuwarden.nl

HSV Voorwaarts • Postbus 444, 9200 AK Drachten • Voorzitter: S. Huizenga, 
siebehuizenga@hetnet.nl, 0512-53 15 27 • Penningmeester: W. Huizenga, 0512-75 28 25 
• Internet: www.vissenindrachten.nl • Ledenadministratie: hsvvoorwaarts@vispas.nl, 0900 20 25 358

HSV Heerenveen • Voorzitter: Rinze Jan Terpstra, 06-10 44 94 99 
• Penningmeester/Ledenadministratie: H.R. v.d. Wal, 06-14 89 81 15 
• Internet: www.hsvheerenveen.nl • E-mail: info@hsvheerenveen.nl

HSV De Deinende Dobber • Ledenadministratie en wedstrijdcommissie: F. Temme, 
0518-45 21 35, f.temme@upcmail.nl • Secretariaat: J.R. den Boer, 058 -25 19 531,
jrdenboer@home.nl • Internet: www.dedeinendedobber.nl

HSV de Snoek • Voorzitter: J. Vrind, hengelsport@devisvrind.nl, 0622404747 • Secretaris: 
jac.booij@home.nl - Ledenadministratie: ledenadministratie@vispas.nl, Tel.nr.: 0900 2025358 
• Internet: www.desnoekwolvega.nl • E-mail: info@desnoek.nl

HSV Idaarderadeel • Voorzitter: J. Vos, 0566-62 32 18 • Secretaris: Klaas Leijstra, 
k.leystra@hotmail.com • Penningmeester: F. Reitsma, f.reitsma@fryslan.frl
• E-mail: hsv.idaarderadeel@live.nl • Internet: www.hsvidaarderadeel.nl

HSV De Voorn Harlingen • Voorzitter: T. Hooisma-Hut, voorzitter@devoornharlingen.nl, 
0517-41 83 25 • Secretaris: B. Brouwer, secretaris@devoornharlingen.nl, 0517-41 37 35
• Internet: www.devoornharlingen.nl • E-mail: info@devoornharlingen.nl

HSV Ons Genoegen Makkum • Voorzitter: H. Olde Olthof • Secretaris: I. Idzenga
• Penningmeester/Ledenadministratie: B. Altena, secretaris@hsv-makkum.nl
• Internet: www.hsv-makkum.nl

HSV Joure e.o. • Bûtsingel 5, 8501 DG Joure • Internet: www.mijnhengelsportverenigingjoure.nl 
• E-mail: dkelder3@gmail.com • Redactie: Diederik Kelder, 06-51 64 31 32

HSV De Rietvoorn Kootstertille • Voorzitter: S.D. van der Meer, 0512-33 17 80
• Secretaris: J. Grijpstra, jangrijpstra@outlook.com • Internet: www.derietvoornkootstertille.nl

HSV Utingeradeel Akkrum • Voorzitter: G. v.d Meulen, 0566-63 19 66 • Tijdelijk secretaris: 
G. Schilstra, graham.s@online.nl, 0566-65 16 04 • Internet: www.hsv-utingeradeel.nl

HSV De Kleine Dobber Donkerbroek • Penningmeester/Ledenadministratie: J. Rozenberg, 
jrozenberg@home.nl, 06-21 99 86 20 • Internet: www.hsv-de-kleine-dobber.nl

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

HSV Op Lok Ut Metslawier • Secretaris: P. de Boer, 0519-24 12 30
• Penningmeester: D. Yntema, yntemafam@online.nl, 0518-41 21 49

HSV De Roodvin, Jubbega • Voorzitter: A. Achttien, 0516-46 15 68
• Ledenadministratie: A. Jonker, 0516-46 24 64 • E-mail: info@hsvderoodvin.nl 
• Internet: www.hsvderoodvin.nl

HSV Ons Genoegen Sint Nicolaasga e.o. • Voorzitter: Nico Altenburg, 0513-43 23 25
• Secretaris: Theo de Vries, 0513-43 58 84, Kade 5A, 8521 JR Sint Nicolaasga 
• Internet: www.hsvstnyk.nl • E-mail: info@hsvstnyk.nl

HSV Buitenpost • Voorzitter: S.P. Dijkstra, 0511-54 35 82 • Secretaris: W. Hoogsteen, 
0512- 47 19 99 • Internet: www.hsvbuitenpost.nl • E-mail: hsvbuitenpost@live.nl

HSV ’t Snoerke Burgum • Voorzitter: G. vd Wal, 0511-462107 • Penningmeester/
ledenadministratie: S. Horjus, 0511-465945 • E-mail: hsv-snoerke@hotmail.com
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Sportvisserij Fryslân
Nederlandse Kampioenschappen
De afgelopen periode hebben de Neder-
lands Kampioenschappen plaatsgevon-
den in alle categorieën van de wedstrijd-
visserij. Bij al deze wedstrijden hebben 
ook Friese sportvissers mee gestreden 
om de eer.

Kampioen
In de categorie 55+ is daarbij Lieuwe 
Pander lid van HSV de Oanslach, Har-
kema afgetekend Nederlands kampioen 
geworden met een vangst van 9855 gr 
in het NoordHollandsKanaal nabij Spij-
kerboor. Lieuwe was dit jaar ook al de 
beste tijdens het Friese Kampioenschap 
Senioren in de Workumer Trekvaart, dat 
gee�  wel aan dat het geen toevalstre� er 
is dat Lieuwe nu zo uitstekend gepres-
teerd hee� . In de top tien van de 40 
deelnemers staat tevens Jan Zeephat, 
eveneens van de Oanslach, op een fraaie 
8e plek met 1894 gr.  De best geplaatste 
Friese sportvisser in de categorie Seni-
oren was Johannes Storm van HSV ’t 
Snoerke, Burgum met 1392 gr vis. Hij 
behaalde hiermee de 12e plaats.

NK Feeder
Het NK Feeder vond plaats in het 
A’dam-Rijnkanaal. Ondanks de zeer 
slechte vangsten en de matige klasse-
ring van de Friese deelnemers volgt hier 
een overzicht van de resultaten van de 
Friese wedstrijdvissers. 
4 Ramon Ansing, hsv de Rietvoorn - 6 
Anne Dirk van Assen, hsv de Deinende 
Dobber - 16 Rene Seefat, hsv it Sti-
kelbearske - 25 Klaas Mozes, hsv de 
Oanslach - 43 Meine Kempenaar, hsv 
Leeuwarden. De overige 8 Friese deelne-
mers hebben geen vis aangeboden ter 
weging. 

Junior en Dames
Bij het NK Junioren waren er 7 Friese 
Junioren actief tijdens de wedstrijd in de 
Urkervaart. 
In de drie lee� ijdscategorieën presteer-
den Christiaan Dijkstra, HSV de Snoek 
(plts 9), Ivan Praamstra, HSV de Riet-
voorn (plts 9) en Adriaan de Boer, HSV 

de Voorn (plts 11) het beste.
Op hetzelfde moment en in hetzelfde 
water vond het NK Dames plaats waar-
aan een drietal dames van HSV de 
Snoek, Wolvega hebben deelgenomen.
Jolanda Hoogeveen eindigde op de 12 
plek en Mariette Ruardy-Mulder op de 
18 plek. Susanne Dijkstra lootte precies 
tussen twee toppers in maar wist nog 
wel haar visje te vangen en kwam daar-
bij op een respectabele 31 plek.
De huldigingen van de kampioen vindt 
dit jaar plaats tijdens het Sportvisserij 
Nederland Topsportgala dat op 
26 november wordt georganiseerd.

Snoekbaarsregels
Er hee�  de afgelopen periode een discussie plaatsgevonden, met name op de social media, over de 
op de ALV 2016 genomen maatregelen mbt de snoekbaars in 2017. Voor alle duidelijkheid en om 
verwarring te voorkomen: deze regels (zie foto) zijn alleen van toepassing op de wateren van de 
Friese Boezem. Dit zijn de wateren waar Sportvisserij Fryslân en de daarbij aangesloten hengel-
sportverenigingen de visrechten hebben. Dit geldt dus niet voor het Lauwersmeer, aangezien wij 
deze visrechten gezamenlijk hebben met Hengelsportfederatie Groningen/Drenthe. 
Voor het Lauwersmeer is dus niets veranderd en zijn deze gewijzigde regels niet van toepassing 
per 1-01-2017. Hiervoor zullen deze maatregelen landelijk moeten worden ingevoerd of in het spe-
cifi eke geval van het Lauwersmeer zal er overleg moeten plaatsvinden met de federatie Gronin-
gen/Drenthe die samen met Sportvisserij Fryslân het visrecht huren voor de schubvis.

Lieuwe Pander

Jolanda Hoogeveen

Susanne Dijkstra
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De roofviswedstrijd, die op zaterdag 
3 september hee�  plaatsgevonden op 
de wateren in en rondom Leeuwarden 
is een groot succes geworden. 
De wedstrijd georganiseerd door 
Rob Breek en Yair Nauta, en mede 
geïnitieerd door Mathijs Jansma, 
verliep geheel volgens wens. Aan de 
jacht op roofvissen deden 60 boten 
mee. De visserij vindt plaats vanuit 
de boot. Door middel van foto’s en 
een vangstlijst wordt gekeken wie 
de meeste cm’s hee�  gevangen. Op 
deze wijze kan de vis direct teruggezet 
worden en wordt er volop rekening 
gehouden met het welzijn van de vis.

Zeer regelmatig vinden er vislessen 
plaats op de basisscholen in Fryslân. 
Onze vismeester, vaak ondersteund 
door vrijwilligers van de hengelsport-
vereniging, verrichten hierbij heel nuttig 
werk. Daarnaast is het ook een hele ple-
zierige bezigheid zowel voor de kinderen, 
de leerkracht als de vismeesters. Op 
de pagina van HSV Leeuwarden lees je 
een heel positief verslag over de visles-
sen die gegeven zijn door de vismeester 
(of beter gezegd visjuf) Magda Neelen 
namens de HSV Leeuwarden. Zij ver-
zorgde de vislessen op maar liefst twaalf 
scholen (21 klassen) in Leeuwarden, 
Dokkum, Burdaard. Lekkum en dit jaar 
ook in Holwerd. In totaal zijn dat 537 
kinderen van groep 7 en 8.

Op ‘it Twaspan’ te Wijnjewoude vinden 
er eveneens elk jaar vislessen plaats. 
Hier is vismeester Rene Seefat heel 
actief. Ook hier zijn de leerlingen heel 
enthousiast en schreven er over in hun 
schoolkrant. Dit resulteerde er in dat de 
voorpagina van de schoolkrant een heel 
leuk en zomers beeld toont van het vis-
sen dat veelal na afl oop van de vislessen 
plaatsvindt.

De vislessen zijn een geweldige promo-
tie voor het sportvissen en alles wat 
daarmee annex is voor de basisschool-
leerlingen en brengen hen vooral respect 
voor de natuur bij, met name voor 
datgene wat onder water plaatsvindt; in 
het huis van de vis.

Visles

De Predator Cup Leeuwarden
Vangstlijsten
Even voor half 9 werd het startsein gege-
ven en werden de boten verspreid over het 
parcours. De weersomstandigheden waren 
prima en er werden behoorlijk wat vissen 
gevangen, waaronder een grote snoek van 
een meter. Om half 4 waren alle boten 
weer binnen en werden de vangstlijsten 
gecontroleerd. Na het eten volgde de prijs-
uitreiking. De prijzentafel was goed gevuld 
en de hoofdprijs was een buitenboordmo-
tor van Suzuki aangeboden door Marcra�  
en Suzuki Nederland. Verder waren er nog 
25 andere prijzen te verdelen. Van de 60 
boten slaagden 52 erin vis binnen te halen. 
In totaal vielen er 161 ‘maatse vissen’ te 

noteren. Gezien het succes van de wed-
strijd en de zeer enthousiaste reacties 
van de deelnemers is er nu al door de 
organisatie bekend gemaakt dat er ook 
in 2017 wederom een Predator Cup zal 
plaatsvinden in en rondom Leeuwarden.
Foto’s Marco Kolsteeg

Grootste snoekbaars 60 cm:
Jesse Cuperus en Mark Lubberts
Grootste snoek 100 cm: 
Rens Vleeming en Jelle Vleeming
Grootste baars 38 cm: David van 
Maanen en Jan Koschorrek

De top vier van het klassement
1. Roelof van der Wijk en Hartger Pruiksma
2. Harold Wildeboer en Jacco van Joolen
3. Remco Tadema en Folkert Koopmans
4. Robert Fox en Matthijs Bolhuis
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HSV Buitenpost e.o.

Het bestuur van HSV Buitenpost nodigt 
u bij deze uit voor de roofvisdag op 
zaterdag 12 november, wederom in de 
omgeving van Eernewoude. Deelnemers 
aan deze dag worden geacht zich voor 
woensdag 9 november op te geven bij 
de voorzitter (S. Dijkstra, tel. 543582). 
Dit in verband met de "versnaperingen". 
De gezelligheid staat voorop en daarom 
is het geen echte wedstrijd. Om toch 

voor een beetje competitie te zorgen 
zal er weer een beker voor de langste 
roofvis en voor de meeste centimeters 
roofvis beschikbaar worden gesteld. Het 
vertrek is zoals gebruikelijk om 8.00 
uur vanaf het parkeerterrein bij sporthal 
"De Houtmoune". Na afloop is er nog 
gelegenheid om onder het genot van 
een hapje en een drankje deze visdag te 
evalueren.

Uitnodiging roofvisdag leden

Snoekmiddag
Als alternatief voor een snoekavond in juni, die gezien de geringe opkomst 
niet erg aansloeg bij de leden, zal er dit jaar een snoekmiddag worden georga-
niseerd op zaterdagmiddag 10 december. Vertrek vanaf het parkeerterrein bij 
sporthal "De Houtmoune" om 12.00 uur. Er zal worden gevist in de omgeving 
van Kollum. Einde vismiddag: 16.00 uur.

Kanjerbaro- 
meter 2016 
(t/m 10-9-2016)
Brasem:
1. J. Krol, 60 cm.
2. W. Hoogsteen, 58 cm.

Karper:
1. A. de Vries, 32 pond.
2. A. Henstra, 29 pond.

Snoek:
1. M. Hilboezen, 117 cm.
2. D. Voolstra, 60 cm.

Snoekbaars:
1. F. Tjeerdsma, 93 cm.

Onder prima weersomstandigheden 
werd op dinsdagmorgen 2 augustus de 
Taak van Zuiden feestweek jeugdvis-
wedstrijd gehouden in de vijvers van het 
Molenerf. Omdat het stuk vijver bij de 
rondweg compleet was dichtgegroeid 
had het bestuur besloten het wedstrijd-
parcours te verleggen naar een stuk 
vijver in de buurt van de tennisbaan. 
Op die plaats was de vijver iets beter 
toegankelijk maar er kon ook daar alleen 
maar gevist worden nadat het bestuur 
daar op de voorgaande zaterdagmor-
gen flink gesnoeid had in het riet en 

Taak van Zuiden jeugdviswedstrijd 

waterplanten. De opkomst was met 17 
vissers redelijk goed maar de vangsten 
vielen helaas een beetje tegen vooral op 
de stekken tegenover het eilandje. Toch 
wisten 14 van de 17 deelnemers min-
stens 1 vis te vangen en er werden zelfs 
twee mooie brasems gevangen. Opval-
lend was dat de nummers drie van vorig 
jaar in beide lee�ijdsgroepen dit jaar 
kampioen werden!

Uitslag:
t/m 11 jaar
1. Jesse Henstra, 12 stuks, 130 cm.
2. Luca Messchendorp, 9 stuks, 78 cm.
3. Jesper Daan Ploegsma, 3 stuks, 42 cm.

12 t/m 15 jaar
1. Sietze van der Linde, 5 stuks, 103 cm.
2. Cedric van der Veen, 9 stuks, 89.5 cm.
3. Daniel Kommerie, 4 stuks, 49 cm.
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50 jaar de Hengelsport 

speciaalzaak van Leeuwarden

en ver daarbuiten!

Door ons gemotiveerde team en 

specialisme, zorgen wij er elke keer 

weer voor om u zo goed mogelijk te 

voorzien van de juiste materialen en 

adviezen.

Een allround hengelsportzaak voor 

de beginnende en gespecialiseerde 

sportvisser.

Wilt u  op de hoogte blijven van 

onze komende activiteiten en 

acties vergeet dan niet 

onze facebook pagina 

te bekijken en te liken.
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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. 

Dennis  Mesic, snoek 25 cm

Frans Temme, barbeel

Marcin Sudnik, snoekbaars  104 cm

Johan Dijkstra, Baars
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Jan Grijpstra, snoekbaars 95 cm

Pieter Anjema, Aldelije, snoek 86cm

Johan Boonstra, 
Anjum, snoek 107cmWaling Meijer, Frentsjer, snoek 105 cm

Julius Rolf, Drachten, 
gladde gevlekte haai
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WWW.HENGELDISCOUNT.NL

€ 119,=

WWW.HENGELDISCOUNT.NL       WWW.HENGELDISCOUNT.NL

GPS

€ 299,=

€ 49,=

€ 12,95

€ 299,=€ 299,=
€ 389

€ 119

NEW!  2 maten:
60mm & 80mm
€ 11,95 vanaf

                  Voervoordeel!
Voorn/Gardons 5kg € 25,-
Brasem Speciaal 5kg € 25,-
Gele Schrik 6.5kg € 29,-

LOWRANCE-SIMRAD-HUMMINBIRD 
Laat u informeren! Visvinders - GPS 
kaartplotters - Totalscan    vanaf
3D structuurscan etc. 

LOWRANCE-SIMRAD-HUMMINBIRD LOWRANCE-SIMRAD-HUMMINBIRD LOWRANCE-SIMRAD-HUMMINBIRD LOWRANCE-SIMRAD-HUMMINBIRD LOWRANCE-SIMRAD-HUMMINBIRD LOWRANCE-SIMRAD-HUMMINBIRD LOWRANCE-SIMRAD-HUMMINBIRD LOWRANCE-SIMRAD-HUMMINBIRD LOWRANCE-SIMRAD-HUMMINBIRD LOWRANCE-SIMRAD-HUMMINBIRD 

GPSGPSGPS

Ankeren op de m²!
kom langs voor 

meer info

Endura Max
  40 lbs

Hengelsteunen
vanaf:

Bootstoelen

22 t/m 29 OKTOBER
Een week met volop uitleg en korting!

Dood aas - fireball - baarsprikken - 
drop shot - zwemles voor groot rubber
Experts aanwezig: ons NKS Team en

team Fox: Hilco van Nuil & Tamme Smit

vanaf:

€ 6,95

Ankeren op de m²!Ankeren op de m²!Ankeren op de m²!Ankeren op de m²!

€ 119€ 119€ 119€ 119

€ 9,95

                  Voervoordeel!

€ 12,95

Strandset DLX
2x strandhengel
2x Spro Zeemolen met lijn
1x Aluminium strandsteun 

Salmo Hornets!
4 - 4.5 - 5 - 6 cm
3 stuks

€ 199,-

Berkley Powerbait
minimaal 40 kleuren
uit voorraad leverbaar!
€ 4,50 3 potten € 10,=

€ 6,95€ 6,95

€ 9,95€ 9,95
€ 9,95

€ 12,50

22 t/m 29 OKTOBER22 t/m 29 OKTOBER22 t/m 29 OKTOBER22 t/m 29 OKTOBER22 t/m 29 OKTOBER22 t/m 29 OKTOBER22 t/m 29 OKTOBER22 t/m 29 OKTOBER22 t/m 29 OKTOBER22 t/m 29 OKTOBER22 t/m 29 OKTOBER22 t/m 29 OKTOBER22 t/m 29 OKTOBER22 t/m 29 OKTOBER22 t/m 29 OKTOBER
! ROOFVISWEEK !

Kortingsacties, verloting, het laatste nieuws en aanbiedingen? Meldt je aan voor de nieuwsbrief:
Dwarsveld 1     8375 ED     Oldemarkt Tel: 0561-4505351400m² Hengelsport Voordeel !

€ 199,-€ 199,-€ 199,-€ 199,-€ 199,-€ 199,-€ 199,-€ 199,-€ 199,-€ 199,-€ 199,-€ 199,-

Salmo Hornets!Salmo Hornets!
4 - 4.5 - 5 - 6 cm4 - 4.5 - 5 - 6 cm4 - 4.5 - 5 - 6 cm4 - 4.5 - 5 - 6 cm
3 stuks3 stuks
4 - 4.5 - 5 - 6 cm4 - 4.5 - 5 - 6 cm
3 stuks3 stuks

€ 119,=

Kortingsacties, verloting, het laatste nieuws en aanbiedingen? Meldt je aan voor de nieuwsbrief:Kortingsacties, verloting, het laatste nieuws en aanbiedingen? Meldt je aan voor de nieuwsbrief:Kortingsacties, verloting, het laatste nieuws en aanbiedingen? Meldt je aan voor de nieuwsbrief:Kortingsacties, verloting, het laatste nieuws en aanbiedingen? Meldt je aan voor de nieuwsbrief:Kortingsacties, verloting, het laatste nieuws en aanbiedingen? Meldt je aan voor de nieuwsbrief:

€ 89,=

Dorpsstraat 163A, 1733 AH Nieuwe Niedorp (NL), Telefoon: +31 (0) 226 756363

Dé hengelsportzaak van West-Friesland!
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Jeugdcompetitie De Lytse Fisker
Het afgelopen seizoen hebben de jeugdige vissers van ‘De Lytse Fisker’ weer een jeugdcompetitie gevist. Alle wedstrijden 
zijn gevist op woensdagavonden op de vissteigers aan de Berlikumer Wijd bij Berlikum. Over het algemeen was het goed 
weer. De vissertjes werden begeleid door ervaren vrijwilligers van HSV de Deinende Dobber, waarvoor hartelijk dank. Er is 
heel veel vis gevangen. De strijd om het kampioenschap ging aanvankelijk tussen Ineke Reitsma en Simen Westra, maar 
werd uiteindelijk gewonnen door Simen Westra, die met 13 punten en 92 vissen Ineke en de andere vissers achter zich liet. 

De uitslag is als volgt:
1) Simen Westra, 13 punten, 92 vissen
2) Ineke Reitsma, 17 punten, 76 vissen
3) Anke Reitsma, 22 punten, 64 vissen
4) Vincent Gerlofsma, 30 punten, 48 vissen
5) Arjen Westra, 31 punten, 51 vissen
6) Ytsen Vroom, 31 punten, 49 vissen
7) Oane Kolthof, 37 punten, 34 vissen
8) Jelle van der Ploeg, 40 punten, 28 vissen
9) Jordi Vis,  49 punten,  12 vissen

In totaal zijn 454 vissen gevangen. 

HSV De Deinende Dobber

De ledenadministratie vervult een belangrijke en zeer arbeids-
intensieve rol in het verenigingsleven. Het versturen van de 
acceptgiro’s en herinneringen, het maken van incassobestan-
den en het registreren van de betalingen kost onze vereniging 
veel tijd, geld en energie. 

Het bestuur hee�  daarom besloten om gebruik te maken van 
de service ledenadministratie van Sportvisserij Nederland. 
Wat houdt dit precies in voor u? 

Sportvisserij Nederland zal begin november de contribu-
tie incasseren namens HSV De Deinende Dobber, de leden 
zonder automatische incasso ontvangen half november een 
factuur met acceptgiro en machtigingsformulier. 
Na betaling stuurt Sportvisserij Nederland de VISpas recht-
streeks naar u toe. 

Veranderingen zoals verhuizing, beëindiging lidmaatschap of 
kwijtgeraakte vispassen kunt u doorgeven via de website: 
www.dedeinendedobber.nl
Eventueel kunt u dit zonder tussenkomst van onze vereniging 
ook doorgeven aan Sportvisserij Nederland per e-mail:
ledenadministratie@vispas.nl of via telefoonnummer: 
0900-2025358 (€0,35/min.).
Sportvisserij Nederland is tijdens werkdagen te bereiken tus-
sen 09:00 - 17:00 en kan eventuele problemen meteen oplos-
sen. Bovendien is er voor onze vereniging tijdens kantoor-
tijden nu altijd  (of continu) iemand aanwezig voor wat betre�  
de ledenadministratie.
Let op, voor de betaling geldt dus een andere IBAN, 
namelijk NL04 INGB 0650 3938 72 ten name van 
Sportvisserij Nederland. 

Ledenadministratie

‘De Lytse Fiskers’  

Sinds de vorige uitgave van Fisk & Wetter zijn er 
weer 6 wedstrijden gevist door de gezamenlijke 
hengelsportverenigingen De Deinende Dobber, 
Ons Genoegen en De Voorn. Hierover volgt een korte 
terugblik…

Verrassingstocht
Op 9 juli werd de verrassingstocht gevist aan het Ferbinings-
kanaal, het verbindingskanaal tussen het Van Harinxmakanaal 
en de stadswateren van Leeuwarden.  Er waren 13 deelne-
mers. Het was zonnig zomerweer met weinig wind.  In het 

HSV De Voorn, De Deinende Dobber, Ons Genoegen
Van de wedstrijdcommissie
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HSV De Voorn, De Deinende Dobber, Ons Genoegen
begin van de ochtend was de vis ‘goed los’ en werd door de 
vissers goed gevangen. Later werd het zeer druk met pas-
serende schepen en was het bij de meeste vissers over met 
de vangst. De vangst bestond hoofdzakelijk uit brasem. Klaas 
Bakker bleef de hele wedstrijd goed doorvangen en werd ‘met 
kop en schouders’ winnaar van de wedstrijd met ruim 17 kg 
vis. Na afl oop werd heerlijk gegeten bij restaurant/zalencen-
trum “It Holt” in Deinum en kreeg iedere visser een vleesprijs 
mee naar huis. In totaal werd circa 67 kilo vis gevangen.

Koppelwedstrijd
Op 6 augustus was de koppelwedstrijd aan het Prinses Mar-
grietkanaal bij Uitwellingerga. Tijdens deze wedstrijd wordt 
een visser van de A-klasse gekoppeld met een visser van de 
B-klasse. Het was zonnig weer met weinig wind. Er werd goed 
vis gevangen. Het koppel Rob Ras / Klaas Bakker deed goede 
zaken op de eindstek en werd winnaar met 12.500 gram vis. 

Slachte Marathon
Op 20 augustus is de Slachte marathon gevist, de viswed-
strijd die 12 uren duurt en die wordt gesponsord door Klaas 
Bakker van Zorgboerderij Slachtehiem te Lollum/Arum. De 
wedstrijd werd gevist aan het van Harinxmakanaal bij Unga-
buurt, Midlum. Het was goed visweer, het was niet koud, 
maar er stond een harde wind ‘op kop’, gelukkig bleef het 
droog. In het eerste uur stond er een sterke stroming, dat was 
tevens het moment dat de meeste vis werd gevangen. Toen 
de stroom eruit was vielen bij veel deelnemers de aanbeten 
stil. ‘s Middags werd er door de meeste deelnemers niet veel 
meer gevangen. Tijdens de wedstrijd werden ook aan aantal 
snoekbaarzen gevangen. Uiteraard werden deze weer terug-
gezet. In de A-klasse liet Remco Dorenbos de concurrentie 
ver achter zich door ruim 10 kilo vis ter weging aan te bieden. 
Datzelfde was van toepassing voor de B-klasse. Piet Topma 
won in de B-klasse de wedstrijd met een zeer grote voor-
sprong op de andere vissers. Hij ving in totaal 8.641 gram. 
Zowel Remco Dorenbos als Piet Topma zaten overigens op 
een eindstek. In totaal is door de 22 vissers 86 kg vis gevan-
gen, wat enigszins teleurstellend is in vergelijking met voor-
gaande jaren. Na de weging hebben de vissers gezamenlijk 
gegeten bij het restaurant met de grote M in Midlum.

5e Bekerwedstrijd
Op 27 augustus was de 5e bekerwedstrijd van de zomercom-
petitie aan het Van Harinxmakanaal bij Dronrijp.  Het was 
prachtig visweer, weinig wind en volop zonnig. Helaas werd 
er door de meeste deelnemers niet veel gevangen. De kop en 
de staartstekken waren wederom favoriet. Harrie Olde Olthof 
won in de A-klasse met 2.170 gram en in de B-klasse werd Wil 
Bakker winnaar met 2.554 gram.

Besturenwedstrijd
Eén maal per jaar wordt een wedstrijd gevist onder de bestu-
ren van De Voorn, De Deinende Dobber, Ons Genoegen en Op 
Lok Ut. HSV de Deinende Dobber had deze keer de organisa-
tie. Er werd gevist in de Zwette bij Reduzum. Het was bewolkt 
weer, maar met ook veel zon. Veel zin had de vis er niet in, op 
een enkele uitschieter na was de visvangst slecht. Sytze van 
der Meer van HSV de Voorn wist op de kopstek de nodige vis-
sen te vangen, maar haalde het toch niet bij Ruud de Boer van 
HSV De Deinende Dobber, die op steknummer 2 de wedstrijd 
won met 3.100 gram.  
Om 12.00 uur werd het eindsignaal gegeven en werden de 
vangsten gewogen. Daarna vertrok iedereen naar Jonker Sikke 
voor de prijsuitreiking en een heerlijke broodmaaltijd. Ondanks 
de matige vangst kon men terug kijken op een zeer geslaagde 
wedstrijd. Het verenigingsklassement werd gewonnen door 
HSV de Deinende Dobber uit St. Annaparochie. De grootste 
vis was voor Ids Idzenga uit Makkum, hij ving een brasem van 
41,5 cm. 

Regiowedstrijd
Op 10 september is de najaars-regiowedstrijd gevist, geor-
ganiseerd door de gezamenlijke besturen van HSV de Voorn 
te Harlingen, HSV Ons Genoegen te Makkum, HSV De Bears 
te Balk en HSV de Deinende Dobber te St. Annaparochie. De 
vislocatie was de Workumer Trekvaart. De organiserende ver-
eniging was deze keer HSV de Voorn uit Harlingen. Er deden 
26 vissers mee aan de wedstrijd en er werd gevist van 09.00 
- 13.00 uur. Er werd in vier vakken gevist tussen Tjerkwerd en 
Parrega.
Het was prachtig weer, zonnig, geen wolkje aan de lucht 
en weinig wind. De visvangst viel tegen, alleen in het A-vak 
werd volop gevangen. In de andere vakken liet de brasem het 
afweten en werden door veel deelnemers slechts kleine posjes 
en baarsjes gevangen. Na vier uur gevist te hebben ging om 
13.00 uur het eindsignaal en werd na de weging de prijsuitrei-
king gehouden in dorpshuis de Gearhing, waar voor iedereen 
een snack klaar stond. Hierna ging spreker van dienst Frans 
Temme over tot de prijsuitreiking en kregen de prijswinnaars 
een vleespakket mee naar huis. Na afl oop werd een groeps-
foto van de prijswinnaars gemaakt. Overalwinnaar werd Fred 
vd Ham van HSV de Bears uit Balk. Hij liet de concurrentie 
achter zich door 7.402 gram ter weging aan te bieden. Kam-
pioen regiowedstrijden 2016 werd Bé Sluiter van HSV Ons 
Genoegen. 

Piet Topma, winnaar van de Slachte Marathon in de B-klasse.
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Ons Genoegen Makkum
Karperkoppelwedstrijd
Eindelijk was het dan zover, een kar-
perkoppelwedstrijd in Friesland voor 
onze leden. Er hadden zich 7 koppels 
opgegeven voor deze gezelligheids-
wedstrijd. Er werd om 14.00 verzameld 
in de winkel van Idzenga Hengelsport. 
Na een openingswoordje van Tjebbe, 
mede-organisator van deze wedstrijd, 
vertrokken we gezamenlijk naar het, nog 
onbekende, water.
Aangekomen op de locatie werden eerst 
de stekken geloot en kon iedereen eerst 
alles klaarzetten en opbouwen. Er mocht 
echter nog niet worden gevist, want 
eerst stond er een gezellige barbecue op 
het programma. Gelukkig was het fan-
tastisch barbecue weer en er was voor 
iedere deelnemer (meer dan genoeg) 
vlees en heerlijk koud drinken aanwezig. 
Door samen te barbecueën ontstond 
er een gezellige sfeer en kon iedereen 
elkaar even leren kennen. 

Na de barbecue werd het dan toch echt 
tijd om met de wedstrijd te beginnen. 
Er werd gevist van zaterdag 18.30 t/m 
zondag 11.00. Er werd gezellig “gebuurt” 
en de eerste uren bleef het met de vang-
sten lang rustig bij alle deelnemers.

Wel was er veel vis aanwezig volgens de 
fi shfi nder, maar waarschijnlijk waren dit 
voornamelijk voorns en brasems.
Rond 22.30 klonk er een harde run! Het 

koppel Ben en Carmen zaten op eindstek 
7 en vingen hun eerste schubkarper van 
6.5kg. Nachts draaide de wind van ZW 
naar NW en bleef het bij alle deelnemers 
angstvallig stil. Wel kregen een aantal 
koppels regelmatig korte piepjes en 
soms iets langere piepjes, maar door-
zetten deed het niet. Krabben? Kree� -
jes? Geen idee, maar in ieder geval geen 
karper. 

Om 04.00 ving Carmen ook een schub-
karper, deze was bijna 7kg. De rest had 
inmiddels nog geen vis gezien, alleen 
het Koppel Sonny en Marit vingen in de 
nacht 2 brasems. Alle gevangen vissen 
moesten genoteerd worden, ook het 
aantal brasems. 

Inmiddels was het bijna 09:00 toen 
ik tegen mijn koppelmaat Tjebbe 
zei:”Negen uur is vaak een goede tijd 
om vis te vangen”. En dat gebeurde ook, 
alleen melde hij zich niet bij ons aan, 
maar bij het koppel Sonny en Marit. Het 
was een prachtige schubkarper van c.a. 
4.5kg. Vlak daarna haakte het koppel 
Theo Duker en Wim Banis een vis, maar 
losten deze vlak bij de kant, balen zeg! 
… helaas.

Om 11.00 eindigde de wedstrijd en nadat 
iedereen alles weer netjes opgeruimd 
had, begon Tjebbe om iets voor 12 met 
de prijsuitreiking.

De eindstand:
1e prijs: Ben & Carmen: 
2 schubkarpers: 13.4kg (stek 7)
2e prijs: Sonny en Marit: 
1 schubkarper: 4.5kg (Stek 5) - 
3e prijs: d.m.v. loting, gewonnen door: 
Tamas & Nikolett (Stek 6)

Zwaarste vis: 
Carmen: Schubkarper 6.92kg
De brasemkoning: Sonny
Troostprijs: Wim (stek 1); Voor het los-
sen van een karper vlak voor de kant en 
voor het vangen van de kleinste vis van 
de dag, een kolbleitje.

De prijzen zijn beschikbaar gesteld door 
HSV Makkum & Idzenga Hengelsport.
Opvallend was dat de vis zich met name 
ophield aan de rechterkant van het 
parcours. Wat ook opvallend was, is dat 
de 3 vrouwen die meededen, ook in de 
prijzen zaten! Het was een erg gezel-
lige wedstrijd en zeker voor herhaling 
vatbaar.
We zien jullie graag terug op de vol-
gende karperkoppel wedstrijd! Iedereen 
bedankt voor de aanwezigheid en de 
gezelligheid:
Bert Altena & Tjebbe Pieters
Karpercommissie (2016)
HSV Ons Genoegen Makkum

Carmen met de 2e 
en zwaarste vis 
van de wedstrijd.

Ben met de 1e 

schubkarper van 
de wedstrijd

Sonny en Marit

Troostprijs

Mentale voorbereiding
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Op lok ut Metslawier
Dringende oproep
Gevraagd: bestuursleden om gezamenlijk de vereniging 
draaiende te houden en activiteiten te ontplooien voor de 
leden.  Wat er nu gebeurd is roeien met de riemen die we heb-
ben. In het kort “We zijn een doorgeefl uik voor VISpassen” en 
meer niet.

Info en aanmelden bij de secretaris:
P. de Boer
De Bourren 45
9137RP Oosternijkerk
Tel:  0519-241230
e-mail: post-piet-deboer@hetnet.nl

Rond 1 november zullen de automatische incasso’s plaatsvin-
den voor VISpas en contributie. U wordt vriendelijk verzocht 
te zorgen voor voldoende saldo en toestemming tot afschrij-
ven van uw rekening. Graag uw medewerking i.v.m. extra 
kosten als de afschrijving niet lukt.
Naar aanleiding van de brief bij Uw VISpas 2016 en van 
Sportvisserij Nederland die wij hebben ontvangen over de 
lijsten met viswateren en aanvulling het volgende: Als u niet 
de kaart die in 2016 was bijgevoegd bij de lijst van viswateren 
hee�  ingevuld en hebt opgestuurd naar Sportvisserij Neder-
land met uw voorkeur dan ontvangt u geen papieren aanvul-
lingslijst meer.

HSV De Voorn
Contributie 2017
Hoewel het jaar nog lang niet voorbij is zijn de voorbereidin-
gen voor 2017 al in volle gang. Zo is bij een groot deel van 
onze leden, die via een automatische incasso betalen, de 
contributie reeds van hun rekening afgeschreven. Zij kunnen 
dan ook de nieuwe VISpas spoedig thuis verwachten (ver-
wachting is half tot eind november). De leden die nog met een 
acceptgiro betalen kunnen deze binnenkort in de brievenbus 
verwachten. Is de contributie nog niet van uw rekening afge-

schreven en hee�  u voor eind november nog geen acceptgiro 
ontvangen neem dan contact met de penningmeester op, 
zijn gegevens kunt u vinden op onze website 
www.devoornharlingen.nl. Was u van plan volgend jaar 
niet meer lid te willen blijven van onze vereniging en u hee�  
uw lidmaatschap nog niet opgezegd, doe dit dan zo spoedig 
mogelijk. Dit bespaart de vereniging veel moeite en geld. U 
kunt opzeggen via onze website, email, per brief of telefonisch.

Streetfi shing
Op zaterdag 29 oktober houden wij de Workummervisclub 
Streetfi shingdag. Er wordt op individuele basis gevist. Voor 
het regelement zie kader.
Aanvang om 8.45 uur bij de Stedspole. Het vertrek gaat vol-
gens loting en er wordt gevist van 9 uur tot 15 uur. 
Uiterlijk 15.15 uur terug zijn in de Witte Herberg, waar we 
onder het genot van een drankje en eten nog even kunnen 
napraten en natuurlijk zal dan de prijsuitreiking plaatsvinden. 
We hopen op veel deelname dus geef je snel op want vol is 
vol. Opgave via de website ledenbeheer@hsv-workum.nl 
of in de winkel van Johan van de Goot.

WSVC Workum

Reglement Streetfi shing Workum
• Houdt minimaal 30 meter afstand van een ander          

• Volgorde van vertrek van verzamelpunt naar (1e) visstek gaat 

via loting.

• De vis wordt gemeten met meetlint of meetlat.

• Foto maken met meetlint of meetlat en met markerings-

blokje i.v.m. controle.

• Gevangen vissoort met lengte noteren op de scorekaart.

• Er mag uitsluitend gevist worden in het blauw 
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 geaccentueerde water op de plattegrond. 

• Alle vis wordt z.s.m. teruggezet, ook snoekbaars. Er wordt 

geen vis meegenomen!

• Denk aan omstanders, je bent niet alleen.

• Denk aan het welzijn van de vis, behandel alle vissen zoals je 

zelf ook behandeld wilt worden.

• Er wordt gevist op 3 soorten roofvis, namelijk snoek, snoek-

baars en baars.  Alleen deze tellen mee.

• Er mag alleen vanaf de kant, steigers en bruggen gevist 

worden.

• Niet vanaf een boot of andere wijze vanaf het water.

• De uitslag gaat om de totaal aantal gevangen centimeters 

roofvis.

• Laat geen afval achter aan de waterkant.

• Uiterlijk 15:15 uur terug zijn bij de Witte Herbergh.

Materiaal
• Tijdens de wedstrijd mag enkel met kunstaas worden gevist.

• Het kunstaas mag niet worden uitgerust met meer dan 2 

haken/dreggen.

• Er mag maximaal 1 stuks kunstaas aan de lijn bevestigd zijn.

• Vissen met natuurlijk aas levend of dood, is verboden.

• Tijdens het vissen mag er gebruik worden gemaakt van  

1 hengel en 1 hengel mag volledig opgetuigd als reserve 

worden meegedragen.

Kunstaas
• In Workum spreken wij van kunstaas bij gebruik van meta-

len, houten of kunststof objecten, die een combinatie van 

visuele en stromingsprikkels geven waardoor roofvissen het 

als prooi herkennen.

De volgende soorten kunstaas zijn toegestaan:

• So�baits of shads.

• Pluggen en Jerkbaits van hout of kunststof.

• Spinners, spinnerbaits, pilkers en lepels.

 

Puntentelling
Punten kunnen worden behaald op basis van de lengte van de 

vis. De score zal bepaalde worden op basis van de gezamenlijke 

vangst. Elke vis dient te worden gemeten en de centimeters 

moeten worden genoteerd op de scorekaart.

Per vissoort is er een quotum
• Baars, 10 stuks

• Snoekbaars, 2 stuks

• Snoek, 2 stuks

Bij de vangst van bijvoorbeeld 35 baarzen, tellen de 10 grootste.

Tijdens de wedstrijd wordt er geen minimummaat gehanteerd.

Voorbeeld: een snoek van 67 cm is gelijk aan 67 punten of een 

baars van 10 cm is gelijk aan 10 punten

Op zaterdag 10 september hadden wij 
weer de jaarlijkse Forelvisdag. Deze keer 
zijn we in Kollummerzwaag in  de Forel-
poel geweest.
Bij aankomst kreeg iedereen een 
welkomdrankje en legde de voorzitter 

Forelvisdag
enkele zaken uit.
Er werd gevist van 13 uur tot 16 uur. Het 
weer was geweldig en er waren 26 deel-
nemers. Dat is een mooi aantal. Op het 
einde van de visdag hadden de meeste 
wel een vis gevangen. Na afloop was er 

weer een bbq. Onder het genot van een 
drankje werd er nog gezellig na gepraat. 
Het eten was weer heerlijk en zo ging 
iedereen met volle buik naar huis; al met 
al voor onze sportvisclub wederom een 
geslaagde dag.
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