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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.
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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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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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Wij zijn een groeiende vereniging en 
hebben een nieuw record qua aantal 
leden, nl. meer dan 1300! Verder heb 
ik nog geen nieuws over de renovatie 
van De Nieuwe Aanleg. De gemeente 
zou ons op de hoogte houden, maar 
jammer genoeg laat deze het tot 
dusver afweten. De Snoek ging 10 
september jl. met 3 jeugdleden naar 
het NK Jeugd wedstrijdvissen en 
voor het eerst in de geschiedenis 
van De Snoek ook met 3 dames naar 
het NK Dames wedstrijdvissen. Op 
het moment dat ik dit schrijf, is de 
uitslag hiervan nog niet bekend.

Clubkampioenschappen jeugd 
3 september 
Zaterdag 3 september hebben we 
clubkampioenschap gevist aan de 
Helomavaart. Er deden bij de categorie 
tot en met 15 jaar 7 kinderen  mee, bij 
de categorie 16 tot en met 23 deed er 
jammer genoeg maar 1 jongen mee.
We hebben gevist van 9 uur tot 12 uur. 
Er werden heel wat kleine visjes gevan-
gen, maar ook een paar mooie brasems: 
het werd wel heel spannend. Soms leek 
het dat er een mooie vis aan de haak 
zat maar helaas viel hij er net voor het 
schepnet af en dat was heel erg jam-
mer, maar met veel kleine vis kun je 
toch nog winnaar worden. Dat bewees 
Susanne Dijkstra wel. Ze viste in de 
categorie tot en met 15 jaar en had met 

Van de voorzitter,

HSV De Snoek

heel veel kleine visjes en iets grotere 
de eerste plek behaald met 1400 gram. 
Op de tweede plaats hadden 2 vissers 
hetzelfde gewicht aan vis. Dit waren 
Sietse de Vries en Ruben v.d. Veen, zij 
hadden allebei 1160 gram gevangen. Op 
een derde plaats kwam Ruben Elsinga: 
hij had 1155 gram gevangen. Pascal 
Ruardy had het meeste gevangen deze 
dag; maar liefst 3305 gr. gevangen en 
werd eerste in de categorie 16 tot en 
met 23 jaar. De dag werd afgesloten 
met de prijsuitreiking bij Snackpoint in 
Wolvega, waar alle vissers een lekker 
hapje en drankje aangeboden kregen. 
Het was een mooie wedstrijd met een 
zeer spannende uitslag.

Wedstrijdcommissie
Bij de uitgi�e van Fisk&Wetter nummer 
4 van 2016 is de zomercompetitie 
alweer teneinde. Dit jaar is er 
gekozen voor een gewijzigde opzet 
qua puntentelling en wij zullen deze 
evalueren tijdens de gezellige avond 
met de wedstrijdvissers. Dit jaar deed 
voor het eerst ook de jongste jeugd mee 
met de senioren competitie en wij zullen 
dit evalueren met de jeugdcommissie. 
Per wedstrijd werd er dit jaar gestreden 
om de dagprijs voor zowel de jeugd 
als de senioren. Los van de reguliere 
winnaar van dit seizoen, waarvan de 
prijsuitreiking zal plaatsvinden op de 
gezellige avond.

Hoeksma-bokaal
Zondag 4 september werd de Hoeksma-
bokaal gevist en in totaal waren er 14 
koppels die deelnamen. Uiteindelijk wist 
het koppel Tim en Wijbe Vrind de eerste 
prijs te bemachtigen met 8.100 gram. 
Tweede was het koppel Jaap Booij en 
Alex Buitenhuis met ruim 4 kilo en de 
derde plaats was voor het koppel Rene 
Tibbesma en Koert Schokker met 3 kilo 
vis. Al met al een zeer geslaagde och-
tend en deze wedstrijd zal ook volgend 
jaar weer op de agenda komen.

Wintercompetitie 2016 – 2017
Onderstaand tre�en jullie het program-
ma aan voor de wintercompetitie. 
De locaties zijn alleen evenals voor-
gaande jaren onder voorbehoud, daar 
wij ons aanpassen aan de weersom-
standigheden.

Datum Loting Locatie

6 november 2016  7.30 uur Heerenveen
20 november 2016  7.30 uur Kuinre
4 december 2016  7.30 uur Ossenzijl
18 december 2016  7.30 uur Helomavaar
15 januari 2017  7.30 uur Meenthe brug
29 januari 2017 7.30 uur Ossenzijl
12 februari 2017 7.30 uur Kuinre
26 februari 2017 7.30 uur Heerenveen
12 maart 2017 7.30 uur Ossenzijl
26 maart 2017 7.30 uur Helomavaart

Er wordt evenals voorgaande jaren 
gevist op punten. Voor iedere vis een 
punt en voor elke 100 gram een punt. 
Diegene met de meeste punten wordt 
dagwinnaar. Qua puntentelling zal deze 
dit jaar gelijk zijn aan de zomercompe-
titie.

Zomercompetitie 2017
Tijdens de gezellige avond willen we 
het afgelopen seizoen evalueren qua 
puntentelling, maar ook zeker qua 
vislocaties.
Wij trachten voor de competitie opzet 
rekening te houden met de wensen van 
de wedstrijdvissers.
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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 
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onze komende activiteiten en 

acties vergeet dan niet 
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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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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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HSV ’t Snoerke Burgum
Competitie
• 9 juli / Westereener Mieden / 12 vissers / aantal 192 / 
9,050 kg.
1e K. Storm - 67 vis 2,650 kg. 
2e S. Horjus - 26 vis 1,650 kg. 
3e J. Storm – 22 vis 1,250 kg.

• 27 augustus / Ee (Steenvak) / 10 vissers / aantal 237 / 
16,800 kg.
1e T. Keimpema - 63 vis 3,750 kg.  
2e R. Storm - 25 vis 3,850 kg.  
3e S. Horjus - 35 vis 1,800 kg.

• 10 september/ Leeuwarden(Harinxmakan) / 12 vissers / 
aantal 128 / 7,800 kg.
1e R. Storm – 29 vis 1,150 kg. 
2e J. Storm - 21 vis 1,400 kg. 
3e D. Douma - 16 vis 1,350 kg.

• 16 juli Familiedag (koppelwedstrijd) / 12 vissers / 
aantal 87 / 7,000 kg.
1e K. vd Veen & T. Keimpema – 32 vis 2,500 kg. 
2e F. Adema & R. Schievink – 22 vis 1,650 kg. 
3e R. Procee & S. Spijkstra – 12 vis 1,050 kg.
 
Lijst met Viswateren (bij Vispas 2017)
Sportvisserij Nederland hee� dit jaar aangegeven vanaf 2017 
de Lijst met Viswateren alleen digitaal aan te bieden via de 
app. Visplanner. De papieren (aanvullende) Lijst met Viswa-
teren wordt nog wel uitgegeven als u zich bij Sportvisserij  
Nederland hiervoor apart hebt aangemeld. Iedereen die niets 

In Memoriam

Op 18 augustus 2016 is ons erelid Sieger van der Veen 
overleden op de lee�ijd van 76 jaar. 

Sieger was nauw betrokken bij onze visclub. Van 1991 
tot en met 2010 maakte hij als 2e secretaris onderdeel 
uit van het Algemeen bestuur. Ook hee� hij vele jaren 
deelgenomen aan de zomer en winter competitie van 
de visclub. De laatste jaren moest Sieger helaas om 
gezondheidsredenen een stapje terug doen. Hij bleef de 
visclub echter op afstand volgen. Ook toen was hij soms 
nog met een hengeltje aan de waterkant te vinden, 
midden in de natuur, waar hij zo van kon genieten.

Ons respect gaat uit naar Tjet en wij wensen haar, 
de kinderen en de kleinkinderen veel sterkte toe nu zij 
zonder Sieger verder moeten.

hee� doorgegeven, krijgt geen papieren lijst meer. 
Bent u lid van HSV ’t Snoerke en hebt u zich bedacht of was 
u vergeten het door te geven dan kunt u op vertoon van uw 
VISpas 2017 via PetsPlace Burgum of Pets & Co Hurdegaryp 
alsnog de aanvullende Lijst met Viswateren 2016 – 2018 
afhalen. 
U kunt deze ook via de webwinkel van Sportvisserij Neder-
land  (http://www.sportvisserijnederland.nl/webwinkel/) 
bestellen. Hiervoor wordt dan € 1,00 in rekening gebracht.
Via www.viswaterlijst.nl  kunt u zich alsnog aan- of afmel-
den voor de papieren (aanvullende) Lijst met Viswateren. Uw 
gekozen optie is echter dan vanaf 2018 van kracht.
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HSV Leeuwarden
Najaarprikkels
De zomer laten we achter ons, maar bij het schrijven van dit artikel laat 
de thermometer dertig graden zien. September gee� ons nog een lekkere 
nazomer. De natuur verandert denk ik bij mij zelf, maar ik geniet er wel van 
als ik de hengels op de steunen leg. Met de volle zon in het gezicht en een 
dampend bakkie thee kijk ik over het water.

De bladeren vallen van de bomen en in 
gedachten zit ik bij het najaar. Bij veel 
karpervissers is dit de mooiste periode 
van het jaar. De karpers gaan de laatste 
maanden van het jaar extra eten om 
zo goed mogelijk de koudere maanden 
door te komen. Dit is dan ook duidelijk 
te merken in de gewichten van de in 
augustus gevangen karpers die ik in het 
vroege voorjaar ook al had gevangen.

Bij kletsen
De avond valt en de gezonde spanning 
neemt toe, wordt het een nacht slapen 
of gaan we nachtbraken? De hengels zijn 
uitgevaren, mijn vismaat zet wat lekkers 
klaar om te gaan knabbelen.
Onder het genot van een drankje kletsen 
wij wat bij. Helaas door ons verschil-
lende werktijden en privéleven lukt het 
gewoonweg niet om vaker samen te 
vissen.
De eerste karper meldt zich al vroeg in 

de avond en we zeggen tegen elkaar: 
“Dit kon wel eens een druk nachtje 
worden.”
Diep in de nacht staat de teller op drie 
prachtige karpers, tussen de aanbeten 
door doen wij een klein hazenslaapje.
Bij het ochtendlicht, zien we bij elkaar 
dat de ogen op half zeven staan en 
hebben wij een prachtige nacht gehad, 
waarin we vier mooie uitzet spiegelkar-
pers en drie schub karpers wisten te 
vangen.
Helaas waren er drie vissen ons te slim 
af, maar al met al een goede nacht met 
de juiste voorbereiding. We doen nog 
een bakkie en haasten ons naar het 
werk.

80-20 regel
Onze voorbereiding zit hem dan ook in 
het dagelijks aanvoeren van de stekken, 
dit doen wij met boilies en tijgernoten 
op verschillende plaatsen.

In de zomermaanden houd ik extra reke-
ning met de windrichting en zorg ik er 
voor dat mijn voer op of bij de windkant 
ligt, dit i.v.m. extra zuurstof in het water.
Op deze manier probeer ik dan ook om 
de karpers op het voer te houden en zo 
zorg ik er voor dat de karpers vertrou-
wen hebben in het aas.
Mijn stelregel is 80% voorbereiding 
20% vissen.
Dat dit toch min of meer de sleutel tot 
succes is blijkt wel weer, want dit jaar 
zijn er dan ook weer prachtige vissen 
op de onthaakmat beland en kijken wij 
terug op een mooi karperjaar.
De winter maanden staan voor de deur, 
dus ga ik de doodaas hengels weer uit 
het vet halen.
Deze periode ben ik regelmatig op jacht 
naar grote snoeken en zal in de volgende 
Fisk& Wetter een artikel over schrijven 
hoe ik dit aanpak? Ik verklap alvast 
dat dit ook vaak in de nachtelijke uren 
gebeurt.

Mathijs Jansma, Karpercommissie
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Bijna herfst, de scholen zijn weer begonnen. Wij als Jeugd-
commissie kijken terug op een mooie periode met vislessen 
op twaalf scholen (21 klassen) in Leeuwarden, Dokkum, Bur-
daard. Lekkum en dit jaar ook in Holwerd. 

537 kinderen van groep 7 en 8 die aan de slag kunnen met 
witvissen, weten nu wat kuit is en hoe ze met gevangen visjes 
om moeten gaan. Ondanks dat we best af en toe veel regen 
en wind hebben gehad, is er redelijk tot veel vis gevangen. De 
scholen waren heel enthousiast en we hebben complimenten 
gehad voor onze goede organisatie en presentatie. 
Van een aantal kinderen hebben we hele positieve schri� elijke 
feedback gehad, we hadden zoveel geduld en waren zo vrien-
delijk. De snoek leek dit jaar op een potlood, de Thalys trein, 
een legerjas en op een paling. 

Ons doel is om de kinderen niet alleen te leren vissen maar 
een bredere kijk te laten krijgen op de natuur. Hoe ziet een vis 
er uit, soorten vis en hoe ga je respectvol om met een vis. Na 
handen nat maken en onthaken met een hakensteker zet je 
een vis keurig terug, niet gooien.

De reactie van sommige kinderen; “ik heb geen geduld, maar 
nu heb ik dat wel met vissen, ik ben altijd onrustig, van vissen 
word ik rustig, ik wist niet dat vissen zo leuk was, ik heb van-
daag mijn eerste vis gevangen, ik ga het aan mijn opa (Pake) 
vertellen, die vist ook, Oma (Beppe) ook? 1000 maal bedankt 
dat jullie dit voor ons deden! Ik kan nu mijn eigen tuigje maken 
en het aan mijn hengel doen. Ik dacht dit wordt saai maar jul-
lie maakten het leuk. Ik wist niet dat je vissen kon herkennen 
aan een vin. Ik heb veel geleerd en de kieuwgreep en zo meer”.

De jeugd hee�  de toekomst
Mede dankzij onze vrijwilligers was het weer een geslaagd 
jaar. Zonder vrijwilligers komen we niet tot dit resultaat. We 
hadden vooral gezellige dagen met elkaar, een uitwisseling 
over hoe het ging, overleg en een gezellig praatje. We hebben 
inmiddels het jaar afgesloten met een gezamenlijke ochtend 
forelvissen. 

Enkele bijzondere momenten
De zingende klas in Zuiderburen, “van je hie ha hola”, je kon 
ze van ver horen aankomen, bij het water waren ze stil voor 
de vissen en gingen na afl oop weer met hun gekregen hengel 
zingend terug. 

Een hele regenachtige middag vissen met een klas in Dokkum; 
harde wind, dobbers in de bomen, iedereen nat tot op het vel. 
Eerder stoppen? Welnee wij willen nog graag door! 

Een klas had voor iedere viscoach een ‘yell’ bedacht. Een klas-
senfoto na afl oop, wegrijdend op de fi ets met hun hengel. 

We ontvingen ook een envelop met bedankkaarten van de 
twee klassen in Burdaard. Alle leerlingen hadden ons geschre-
ven wat ze van de visdag vonden met plaatjes en tekeningen.

U kunt zich opgeven als vrijwilliger van onze Jeugdcommis-
sie, wij vragen slechts 3 middagen per jaar van u om ons 
doel; ‘nog meer kinderen te leren over de natuur en vissen’ te 
bereiken.

Magda Nelen, 
Voorzitter Jeugdcommissie/Vismeester.

Enthousiaste leerlingen van de Prins Willem Alexander school.
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Dit jaar zijn er alweer 118 vissers die punten hebben 
behaald bij de Fisker fan`t Jier 2016. Na 18 wedstrijden 
staat Menno Hoogsteen aan de kop met 260 pnt gevolgd 
door Pieter Alberts met 225 pnt en als derde staat Dave 
Martens met 220 pnt. Peter Bies en Jan Weening zitten 
tegen de top 3 aan met 215 pnt.

Met nog 8 wedstrijden te gaan kan er nog heel erg veel ver-
anderen. De eerstvolgende wedstrijd is die op 24 september 
in Leeuwarden. Maximaal 20 deelnemers voor vak vaste 
stok, dat wordt meestal wel gehaald. En nog drie vakken 
vrije hengel. Zie voor uitvoeriger overzicht de site van De 
Rietvoorn Kootstertille. www.derietvoornkootstertille.nl 

Fisker fan`t Jier 2016
Tussenstand na 18 van de 25 wedstrijden

Ledenwedstrijd 
Zaterdag 17 september hebben we weer onze traditionele 
ledenwedstrijd gevist. Aan het PM kanaal op de nieuwe stei-
gers werden de nummers uitgezet. Het A vak de steigers de 
nrs 1 t/m 18 en het B vak op de nrs 18 t/m 36. 
De nummers zijn uitgezet met 1 vrije steiger ertussen dus 
iedereen had 25 mtr ruimte. 
De vangsten waren niet echt goed, daar en tegen was het 
weer geweldig voor de tijd van het jaar. 

Dit keer was het Arjen Antonisse die met 7620 gram de wed-
strijd overtuigend hee� gewonnen. Namens de wedstrijdcom-
missie wil ik even dank zeggen aan MFA Tillehûs te Kootster-
tille, en de vrijwilligers die meegeholpen hebben. 
Bij een deelname van 36 vissers met een prijzen pakket van 
iets meer dan 1:2 is dit weer een schitterende prijzentafel die 
bestaat uit fantastische vleesschotels afkomstig van slagerij 
Menno Hoekstra. 
De uitslag hiernaast, 9 vleesprijzen in ieder vak. 

HSV De Rietvoorn Kootstertille
Vak A
Plaatsing: Naam: Plnr: Gewicht:
1e A. Austin A13 5693 gr
2e R. Popma A8 4694 gr
3e H. Snip A14 4155 gr
4e K. Hovius A1 4066 gr
5e H de Haan A3 3323 gr
6e G. Jacobs A18 2879 gr
7e T. Boersma A2 2805 gr
8e G. Hager A16 2793 gr

Vak B
Plaatsing: Naam: Plnr: Gewicht:
1e  A. Antonisse B36 7620 gr
2e J. Bousma B20 5212 gr
3e S. Bloem B21 4431 gr
4e T de Jong B23 3634 gr
5e J. Hoeksma B33 3360 gr
6e  K. Kooistra B35 3188 gr
7e M. Hoogsteen B30 2751 gr
8e O.K. Teitsma B29 2493 gr

Vorig jaar ging het vak vaste stok in Surhuisterveen niet 
door omdat er slechts drie deelnemers waren. Dat het 
nu wel lukte een vak vaste stok te organiseren, ondanks 
concurrentie van NK 's, deed ons deugd. Datzelfde gold in 
juni ook voor de wedstrijd van de Oanslach. Toch wel een 
klein succesje voor ons idee, denken wij.

Dan de wedstrijd
De beide koplopers Menno Hoogsteen en Johannes Staal 
lieten een steek(je) vallen. Menno wist nog net 5 punt-
jes te scoren. Hele goede zaken deden Klaas Kooistra en 

Gooitzen Hager. Klaas nam zelfs de leiding in het klassement. 
Het is jammer dat de grondels zo langzamerhand de boel wat 
verpesten. In het klassement komt enige tekening, al is er 
nog van alles mogelijk. De eerstvolgende wedstrijd is die op 
24 september in Leeuwarden. Maximaal 20 deelnemers voor 
vak vaste stok, dat wordt meestal wel gehaald. Als dat ook 
dit keer het geval is, kunnen wij twee vakken toepassen en 
kan iedereen punten halen. 
Op deze manier wordt regelmatigheid ook beloond. Zie voor 
uitvoeriger overzicht de site van De Rietvoorn Kootstertille. 
www.derietvoornkootstertille.nl 

Fisker fan`t Jier Feste stok 2016
Tussenstand na 6 van de 10 wedstrijden
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Jeugdvissen Kootstertille
Inmiddels hebben we de laatste competitiewedstrijd van dit seizoen gevist en is de top 3 bekend:

De prijsuitreiking is aansluitend aan de laatste sponsorwedstrijd en die vissen we op zaterdag 24 september. Dit is een 
koppel sponsorwedstrijd. Over het algemeen hadden hadden we bij alle wedstrijden mooi vis weer, een goede opkomst en 
werd er goed gevangen. De topper van het seizoen was Iwan Praamstra met een vangst van 927 cm aan vis in 1 wedstrijd.
Ook zijn we met een aantal jeugdleden naar het Fries kampioenschap in Grou geweest en hebben 3 jeugdleden zich 
geplaatst voor het Nederlands kampioenschap in Urk. Onlangs zijn Jacco Terpstra, Dennis de Vries en Iwan Praamstra 
naar het Nederlands kampioenschap geweest en ze hebben het prima gedaan.
Aan het eind van het visseizoen gaan we met alle jeugdleden die minimaal 4 competitiewedstrijden aan de waterkant heb-
ben gezeten nog een leuke activiteit doen. We gaan dan vissen bij de forelpoel en dan sluiten we seizoen 2016 af.

A Junioren:
1 Jacco Terpstra
2 Je�rey Feenstra
3 Stefano Postma

B junioren:
1 Rinke Terpstra
2 Iwan Praamstra 
3 Jarno Senneker
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