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Sportvisserij Fryslân
NK Junioren
Ook dit jaar heeft de Friese jeugd afgelopen zaterdag weer
prima gepresteerd tijdens de Nederlandse Kampioenschappen
wedstrijdvissen voor Junioren in het Beukerskanaal nabij
Steenwijk op zaterdag 8 september.
Op de foto hiernaast tonen Jacco Terpstra (links) en Damien Postma, beide
van HSV de Rietvoorn Kootstertille vol trots de prijzen behaald tijdens het
NK Junioren van afgelopen zaterdag.
Evenals in 2017 hebben ‘we’ (Sportvisserij Fryslân) weer een Nederlands
Kampioen; Jacco Terpstra van HSV de Rietvoorn uit Kootstertille. Deze
keer in de categorie U20 (t/m 20 jaar).
Jacco heeft een fantastische wedstrijd gevist en met de uiteindelijke vangst
van 2930 gram bleef hij de nummer twee met 260 gram voor.
In totaal waren er in deze categorie 55 deelnemers; allemaal toppers vanuit
het gehele land die zich via de federatieve wedstrijden hadden geplaatst.
Het is dus een hele knappe prestatie van Jacco; grote klasse en ‘tige
lokwinske’.

Een trotse Jacco Terpstra (links) met het Kampioensbord en Damien
Postma op plek drie.

V.l.n.r.: Christiaan Dijkstra, Damien, Klaas, Jacco en Susanne Dijkstra.

Tevreden
In de categorie van de jongste jeugd (U15)
leverde Damien Postma (eveneens van hsv
de Rietvoorn, Kootstertille) een hele knappe
prestatie.
Hij wist in totaal 2140 gram te vangen en
behaalde daarmee de derde plek; een prachtige
podiumplaats.
Ook dit is ‘grote klasse’ en een ‘tige lokwinske’ is
ook hier op zijn plek.
De andere Sv Fryslân deelnemers (in totaal 16)
aan het NK hebben zeer wisselende resulta
ten behaald, maar uiteindelijk was de nieuwe 
Wedstrijdcoach Klaas Mozes zeer tevreden.

Fryslân Cup
Het was een gelijk opgaande strijd en de verschillen waren aan het eind gering, maar
uiteindelijk is HSV de Rietvoorn de eerste officiële Fries Kampioen Teamvissen en daarmee
de eerste hsv die de Fryslân Cup uitgereikt krijgt.
In totaal hebben er 33 deelnemers aan de
finale mee gedaan; 17 van HSV ‘de Rietvoorn
Kootstertille’ en 16 namens HSV Ons Genoegen,
Makkum, de Voorn Harlingen en De Deinende
Dobber uit St Anna verenigd onder de naam
‘DDDcs’.
Na de loting aan het water is er een prachtige
wedstrijd gevist aan de Workumer Trekvaart.
De uitslag werd uiteindelijk bepaald door de
5 sportvissers van iedere hsv met het beste
resultaat.
Het punten verschil was hierbij slechts 6 punten,
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maar het verschil in gewicht was wel behoorlijk;
DDDcs = 33550 gr & de Rietvoorn 47630 gram.
Na afloop van de wedstrijd vertrokken de deelne
mers naar ‘Slachtehiem’ te Lollum waar Pieter
de Vries (bestuurslid Ons Genoegen, raadslid
gemeente Sudwest-Fryslân en kandidaat voor
Water Natuurlijk namens de hengelsport bij de
komende Wetterskip verkiezingen) de Fryslân
Cup uitreikte aan de nestors van hsv de Riet
voorn Klaas Kooistra en Rinze Popma.
Vervolgens was er nog een zeer gezellige en
smakelijke nazit in Slachtehiem.

Pieter de Vries (rechts) overhandigt de Fryslân
Cup aan Klaas en Rinze, de nestors van HSV de
Rietvoorn.

Op zaterdag 27 oktober gaat HSV de Rietvoorn
Kootstertille deelnemen aan het NK Teamvissen
in het PM Kanaal te Kootstertille.

Uitbreiding Wedstrijdparcours Kootstertille
Na de aanleg van de nieuwe ontsluitingsweg
tussen Kootstertille en Skûlenboarch is er aan
het PM kanaal een unieke mogelijkheid ontstaan
voor de uitbreiding van het huidige viswed
strijdparcours. De 112 welbekende steigers
aan de oostelijke kant van de brug, worden
goed gebruikt door de wedstrijdvissers, maar
boden geen mogelijkheden voor grotere (inter)
nationale viswedstrijden. Om die reden heeft

Sportvisserij Fryslân er voor gekozen om dit
traject uit te breiden met maar liefst 44 extra
vissteigers. De aannemer is ondertussen gestart
met de werkzaamheden en naar verwachting
zal het werk begin oktober opgeleverd worden.
Er zal een prachtig pad van de ontsluitingsweg
naar de oever gelegd worden. In de aanwezige
stortstenen oever worden 44 zogenaamde
“schanskorven” vissteigers geplaatst. Er is op

deze locatie gekozen voor schanskorven omdat
dit landschappelijk goed in het gebied past, en
omdat schanskorven onderhoudsvrij zijn.
Op 27 oktober vindt het NK Clubs plaats op
onder andere deze nieuwe steigers. Sportvisserij
Fryslân is blij met de aanleg van deze prach
tige visplaatsen en is trots dat deze nationale
wedstrijd in onze prachtige provincie gevist zal
worden.

Waterschap verkiezingen 2019
Op 20 maart 2019 vinden wederom de Waterschap verkiezingen plaats. De voorbereidingen
voor Wetterskip Fryslân zijn reeds in volle gang. Ook Sportvisserij Fryslân treft de nodige
voorbereidingen en schaart zich met name achter de waterschappartij ‘Water Natuurlijk’.
Water Natuurlijk is een landelijke vereniging voor
en door inwoners en is tien jaar terug opgericht
door onder andere Natuurmonumenten, Sport
visserij Nederland, de 12 provinciale natuur- en
milieufederaties, Vogelbescherming en IVN.
Water Natuurlijk is een bijzondere waterschap
partij, want WN heeft geen politieke kleur.
Wat WN bindt is een passie voor landschap,
natuur, duurzaamheid, cultuurhistorie, sportvis
serij, genieten op en rond het water.
Sportvisserij Fryslân heeft Pieter Klaas de Vries
uit Bolsward als afgevaardigde uit de Friese
sportvisserij voorgedragen als kandidaat op de
verkiezingslijst van Water Natuurlijk. Hoewel
de definitieve lijst nog niet bekend is gaan wij er
vanuit dat Pieter een prominente plaats krijgt op
de lijst en met name vanuit de Friese sportvissers
vele stemmen mag verwachten op 20 maart
2019.
In de komende regio-editie van Het Visblad/
Fisk&Wetter zal Pieter zich uitvoerig voorstellen

en u overtuigen dat een stem op hem een goede
zaak is voor de Friese sportvisserij.

Pieter samen met zijn dochter Amber en een prachtig spiegelkarpertje.
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HSV Leeuwarden
Belofte maakt schuld
De prachtige zomer van 2018 vliegt voorbij
en met nog twee weken schoolvakantie te
gaan krijg ik een bericht van mijn neefje.
Bram is dertien jaar en vindt het nu wel tijd
worden om met mij een nachtje op de boot
mee te gaan karpers vangen.
Hij vindt het best spannend en moet even wennen
aan de gedachten dat hij de komende 12 uur
geen internet en tv heeft. Na eerst een heerlijke
maaltijd te hebben gehad, stappen we op de
karperboot en zetten koers richting de stek. Het
betreft een plek waar ik de afgelopen dagen wat
kleine hoeveelheden voer heb neergelegd en het
vertrouwen is goed. Aangezien het al richting
september loopt merk je dat het alweer eerder
donker wordt en de watertempratuur rustig aan
het zakken is. De mooiste tijd voor de karpervis
ser komt er nu toch echt aan.

Genieten
Bram is leergierig en dat laat hij ook blijken. We
besluiten samen welk aas en welke kleur aas op
de verschillende montages moet komen. Ik heb
Bram zelf laten beslissen waar de montage neer
gelegd moest worden. Een rig komt strak langs
een rietkraag en de andere rig varen we samen
richting een kom met daar achter een klein sloot.
Nadat alles op de plek ligt, is er tijd voor cola en
chips. Ik herken mijzelf hierin op zaterdag avond
op die leeftijd. Ik ruim ondertussen even wat op
in de boot en Bram ziet een karperblad liggen en
kijkt vol verbazing naar de grote vissen die erin
staan en vraagt mij “Zwemmen hier ook zulke
grote karpers?” Ik antwoord: ”De meeste vissen
die wij in Leeuwarden vangen zijn kleiner maar
zeker net zo mooi”.
Hij bladert verder en zegt vervolgens: ”Ik wil ook
naar Frankrijk”. Ik kijk hem aan en vraag: ”Het
land van de grote karpers?”
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Waarop hij antwoord: “Ja precies”.
We gaan eerst hier maar even wat vangen dacht
ik zo. Nadat we een uurtje zitten te praten over
van alles en nog wat worden we opgeschrikt van
de eerste beetmelder. Ik denk bij mijzelf dit gaat
wel heel snel en ben dit niet gewend op deze stek.
We zien dat het om Bram zijn hengel gaat en
rustig pakt hij de hengel op en het gevecht kan
beginnen. Ik instrueer hem dat hij de hengel top
omhoog moet houden en niet richting het water.
Hij pikt de informatie erg snel op en ik geniet
ervan hoe hij een lach van oor tot oor heeft. De
vis komt richting de boot en net op het moment
dat ze even boven komt schuif ik het landingsnet
er onder. Bram kijkt me aan en laat een smile van
oor tot oor zien en zegt: ”Oom Mathijs ik heb mijn
eerste karper gevangen!”. Hij is helemaal door de
dolle heen. Ik lach me rot. Wat is dit mooi.

Topnacht
We zetten snel de prachtige spiegelkarper op de
foto en laten haar daarna weer los in de natuur.
Dit is het startschot van een top nacht vissen en
voor mij is de missie reeds geslaagd. We varen
samen de hengel weer uit op hetzelfde plekje
en gaan weer snel verder met snoepen. Het is
tenslotte feest op de boot. Tijd krijgen we niet

want ook mijn beetmelder laat van zich horen.
Deze vis heeft geen zin om naar ons toe te komen
dus besluiten we samen in de rubberboot te
stappen. Bram het landingsnet in de handen en ik
stuur de rubberboot richting de vis. Na een korte
en stevige dril geeft de vis op en besluit zich over
te geven. Na een foto te hebben gemaakt, mag de
vis weer terug in haar element.

Heerlijk dromen
Het loopt lekker door en rond half drie in de nacht
krijgen we de mogelijkheid om even de ogen
dicht te doen. Bram droomt heerlijk over zijn net
gevangen Koi karper. Machtig deze vis heb ik in
2017 ook mogen vangen.
Tegen vier uur krijg ik nog een aanbeet. Ik kan
roepen wat ik wil, maar mijn grote vriend ligt
heerlijk in dromenland. Zondag ochtend bespre
ken we de nacht nog en maken we hier uit op dat
dit wel een hele toffe nacht was, Bram had nog
nooit een karper gevangen en vangt in 1 nacht een
spiegel karper/koi karper en een schub karper en
in totaal hadden we zes prachtige vissen.
Vol trots varen we richting huis; we gaan hier nog
lang van na genieten.
Mathijs Jansma

Advertentie

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.

Arne Menno, snoek 117 cm

Jantijn de Bruijn, karper

Lyanne Iedema, Anjum, zeelt 60 cm
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Koen Alberts, Wirdum, snoek 94 cm

Tjeerd vd Ploeg, Wolvega, snoek 105 cm

Christiaan Hanewacker, snoek

Arjen Stoelwinder, Heerenveen, karper

Maurits Krol, 6 jr, Mantgum, voorn
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WSVC Workum
Roofvisdag: zondag 28 oktober, Workum en omstreken
Op zondag 28 oktober vindt er weer een roofvisdag plaats in
Workum en omstreken.
We vissen van 9.00 uur tot 15.00 uur.
Er mag met 2 hengels gevist worden.
Graag uiterlijk om 8.45 uur aanwezig zijn op Stedspôle in
Workum.
De deelnemers dienen uiterlijk om 15.15 uur terug te zijn in cafe de
Witte Herberg in Workum waar u lekkere belegde broodjes en soep
krijgt en 3 consumpties. Dit wordt allemaal aangeboden door de
hengelsportvereniging.

K

Hieronder volgt het reglement

Prijzen

K
K
K
K
K
K
K

Volgorde van vertrek geschiedt d.m.v. loting op verzamelpunt
Houdt minimaal 30 meter afstand van een andere deelnemer
Er wordt gevist op 3 soorten roofvis: snoek, snoekbaars en baars
De vis wordt gemeten met een meetlint of meetlat
Foto maken: van vis langs meetlint of meetlat en markeringsblokje
i.v.m. controle
Gevangen vissoort lengte noteren op de scorekaart
De uitslag gaat om het totaal aantal centimeters per roofvissoort

K
K
K
K
K
K

Er mag uitsluitend gevist worden in het blauw geaccentueerde water op
de plattegrond
Er mag alleen vanaf de kant, steigers en bruggen worden gevist, niet
vanaf een boot of andere wijze vanaf het water
Alle vis dient z.s.m. te worden teruggezet (ook snoekbaars). Er wordt
geen vis meegenomen
Denk aan het welzijn van de vis, behandel alle vissen zoals hoort
Laat geen afval achter aan de waterkant
Denk aan omstanders, je bent niet alleen
Uiterlijk 15.15 uur terug zijn bij de Witte Herbergh

Snoek: 1e , 2e ,3e prijs + prijs voor de grootste snoek
K Snoekbaars: 1e , 2e ,3e prijs + prijs voor de grootste snoekbaars
K Baars: 1e , 2e ,3e prijs + prijs voor de grootste baars
Dus totaal 12 prijzen
K

Materiaal
K
K

Tijdens de wedstrijd mag er met twee hengels gevist worden
Aassoort is vrij (conform de VISpas)

HSV De Deinende Dobber
Jeugdviswedstrijd ‘de Lytse Fisker’
Woensdagavond 5 september konden we na een lange vakantiestop weer
vissen. Iedereen wist nog hoe het moest want er is in deze wedstrijd een
record aan vis gevangen. Met zijn allen vingen we maar liefst 147 vissen. Dit
werd mede veroorzaakt door de nieuwkomster en talent Rixt Westra. Haar
broer, Simen, beloofde haar tien euro als zij meer wist te vangen dan hij.
Simen won het net van zijn zusje met 1 vis verschil.
Sam Lindeboom kon de vorige 2 wedstrijden niet meedoen maar viste nu
zijn persoonlijk record van 15 vissen.
Jacob Terpstra deed met 28 vissen goede zaken. Hij klom op naar de 2e
plaats in de competitie. Hij wordt op de voet gevolgd door Simen Westra

en Dries Groenewoud. Zij hebben allebei 19 punten. Arjen Westra had zoals
elke wedstrijd weer 4 punten. Goed gevist, Arjen. Met 22 punten in totaal
kan hij Simen en Dries nog inhalen.
Ytsen Vroon was alweer de winnaar met maar liefst 31 vissen. Misschien
komt het door de zelf bedachte geheime toevoeging aan zijn lokvoer.
Binnekort is de laatste wedstrijd en de prijsuitreiking.

Streetfishing-wedstrijd
Franeker: 25 november
Zondag 25 november: 9.00 uur
Verzamelen: Eetcafé “Poort van Franeker”
Stationsweg 1, 8801JL Franeker
Er zijn leuke prijzen te winnen! Deelname aan de wedstrijd is gratis. De wedstrijd is bedoeld voor jong en oud,
iedereen mag meedoen.
Voor opgave en meer informatie over de streetfishingwedstrijd kunt u terecht op de website:
www.dedeinendedobber.nl
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Ons Genoegen Makkum
Roofvis koppelwedstrijd: zaterdag 8 december vanuit de boot
Op zaterdag 8 december is er weer de jaarlijkse roofvis koppelwedstrijd
vanuit de boot.
Ook dit jaar wordt er weer gestreden om mooie vleesprijzen en staat de
gezelligheid weer voorop en wordt er na afloop traditioneel een kopje snert
genuttigd.
We starten om 08:00 vanuit de hengelsportzaak Idzenga in Makkum. U
wordt uiterlijk om 15:30 weer verwacht in Café Skippers waar aansluitend
de prijsuitreiking zal volgen.
Inschrijfgeld is €20,- per koppel, daar is bij ingegrepen; de snert, twee
consumpties en de vleesprijzen.
De uitslag is aan de hand van de meeste cm vis die wordt gemeten op een
meetplank, samen met een kaartje met de juiste datum, waarbij de cm duide
lijk zichtbaar zijn. Het aantal cm wordt genoteerd op het wedstrijdformulier.

Er wordt geen vast parcours gehanteerd en traileren bij de trailerhelling van
het Van Panhuiskanaal.

Inschrijven gaat via de website:
K
K
K

Vul beide namen in op deze manier: Voornaam & Achternaam 1 - Voor
naam & Achternaam 2.
Vul een geldig emailadres in en klik op bevestig.
Betaal vervolgens op dezelfde pagina via de knop: Betalen via Ideal (of
via overboeking binnen 7 dagen)

We hanteren een maximum aantal van 15 boten. Wees er dus snel bij met
inschrijven want vol = vol!
Houd de website en/of facebook in de gaten voor extra informatie. We
hopen ook dit jaar weer op een grote opkomst en een zéér gezellige dag!

Karper koppelwedstrijd
Op 1 en 2 september werd de jaarlijkse karper
koppelwedstrijd gehouden op een prachtig Fries
binnenwater. Vijf koppels hadden zich ingeschre
ven voor deze wedstrijd. De karpercommissie
had vooraf reeds een aantal dagen gevoerd op
het wedstrijdwater. Er waren vijf mooie ruime
stekken uitgezet met voldoende afstand om de
zogeheten hengeldruk te voorkomen. Vlag
gen van HSV Makkum, BFM Baits en Idzenga
Hengelsport werden geplaats en zo begon het al
op een echt parcours te lijken.

Loting
Om 15.00 werd er geloot bij Idzenga Hengelsport
en daar werd na een korte briefing van Sonny al
snel duidelijk dat de stekverdeling anders dan
anders was. Ben en Carmen onze Belgische
deelnemers loten stek 1 en deze zat dus deze keer
midden op het parcours. Onze Belgen raken daar

niet van overstuur, terwijl andere koppels zich
al rijk prijsde met hun kopstekken. De spullen
werden uitgepakt en om 17.00 uur begon na eerst
een koud aperitief te hebben gedronken de BBQ.
Er werd deze nacht pas rond de klok van 4 op stek
1 een karper gevangen door Ben en Carmen. Dit
was helaas de enige karper die er gevangen werd
tijdens deze wedstrijd.

Prijsuitreiking
Om 12.00 was het einde wedstrijd en werden de
stekken keurig netjes opgeruimd. De prijs
uitreiking was nogal simpel. Ben en Carmen
wonnen de 1e prijs net zoals twee jaar geleden en
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gingen dus met de beker en de waardebonnen
van Idzenga Hengelsport naar huis. De rest van
de prijzen werd door middel van een verloting
verdeeld. De 2e en 3e prijs waren ook waarde
bonnen van Idzenga Hengelsport, plek 4 en 5
waren goed voor zak BFM Baits boillies. Een zak
lokvoer voor de witvis was voor de Brasemko
ning Sonny.
We kijken terug op een gezellig en zeer geslaagd
weekend. HSV Makkum, Idzenga Hengelsport,
BFM Baits bedankt voor de medewerking en we
zien al uit naar volgend jaar.
De karper commissie, Sonny en Silvio

Prachtige jeugdviswedstrijd te Bolsward

Twaalf enthousiaste jeugdige vissers gaven een
spontaan applaus voor de vrijwilligers na afloop
van de wedstrijd en gaven aan de volgende keer
ook weer graag mee te willen doen.
Rond half twee arriveren de eerste vissers al bij de
waterkant bij Plein 1455 aan de Stadsgracht, de
spanning is op de kopjes te lezen. Als rond half drie
iedereen heeft kunnen luisteren naar de uitleg en
door loting zijn visstek nummer heeft gekregen
gaan ze naar de waterkant om de hengels op
te tuigen. Ondertussen helpen de vrijwilligers

met lokvoer en met het aas. Iedereen heeft voor
aanvang een bakje met maden en een haaksteker
aan een keycord gekregen.
Stipt kwart voor drie klinkt het fluitsignaal voor
de start van de wedstrijd, het vangen van een
vis laat echter nog zeker vijftien minuten op zich
wachten. Maar dan gaat het ook goed los, in totaal
worden er door de twaalf deelnemers dertig vissen
gevangen waaronder drie hele dikke brasems.
Bijna iedereen heeft vis kunnen vangen en dat was
uiteraard ook de bedoeling. Om kwart voor vier

klinkt het dubbele fluitsignaal om aan te geven
dat de wedstrijd voorbij is, dit tot verdriet van veel
kinderen. Ook na een uur is men nog enthousiast.
Om vier uur is dan de prijsuitreiking en krijgt
iedere deelnemer een prijs; een tas met goodies
en een telescoophengel met een tuigje.
Bedankt Mike, Teake en Henk voor de hulp en
ook Discus van der Feer voor medewerking.
Al met al een prachtige middag met een heleboel
blije kopjes!
Volgend jaar maar weer.
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HSV Buitenpost e.o.
Aan alle komt een eind…
Zeven jaar lang heeft HSV Buitenpost e.o. de lezers van Fisk&Wetter op de hoogte gehouden van het wel en wee van de vereniging,
maar aan alles komt een einde. Dit is de laatste bijdrage want zoals al eerder is gecommuniceerd wordt de vereniging per 1 januari
2019 opgeheven. It is net oars.

Taak van Zuiden Jeugdviswedstrijd
Op dinsdagmorgen 31 juli werd onder prima
weersomstandigheden de Taak van Zuiden
feestweek jeugdviswedstrijd weer gehouden in
de vijvers van het Molenerf. Er waren 15 jeugdige
sportvissers aanwezig en de meesten wisten de
nodige vissen te vangen. Twee echt grote vissen
wisten te ontkomen waarbij in beide gevallen de
vislijn met dobber en al tussen de waterplanten
verdween. Voor de twee pechvogels die dit over
kwam had dit echter geen grote gevolgen want
uiteindelijk kwamen ze beide op het erepodium. Bij
de jongste jeugd was de strijd tussen de nummers
één tot drie zeer spannend maar ook erg sportief.

De uiteindelijk nummer twee Lucas Sangers
had zijn maden vergeten maar Ruben Halma
maakte daar geen punt van en deelde zijn maden
met hem. In een andere hoek van de vijver ving
Andries Kramer ook prima. Hij werd de winnaar
met hetzelfde aantal vissen maar 3 cm meer dan
de nummer twee Lucas. Bij de oudere jeugd werd
Maurice Ploegsma afgetekend winnaar. In de
strijd om de andere podiumplekken maakten de
dames het de heren erg lastig.
Aniek Rittersma was hierbij Roan Ploegsma net
de baas maar Roan kon Natalie Nijmeyer nog wel
net achter zich houden.

Roofvisdag: 17 november
Het bestuur van HSV Buitenpost nodigt haar leden uit voor de
roofvisdag op zaterdag 17 november in de omgeving van Eernewoude.
Deelnemers aan deze dag worden geacht zich voor woensdag 14
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.
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.

De winnaars
Uitslag t/m 11 jaar
1. Andries Kramer,
2. Lucas Sangers,
3. Ruben Halma,

9 stuks, 107 cm
9 stuks, 104 cm
8 stuks, 94 cm

12 t/m 15 jaar
1. Maurice Ploegsma, 20 stuks, 188 cm
2. Anniek Rittersma, 8 stuks, 104 cm
3. Roan Ploegsma, 9 stuks, 100 cm

Stand kanjerbarometer 2018
(t/m 31-8-2018):
Brasem:

1. W. Halma
2. J. Krol

61 cm
59 cm

Karper:

1. A. de Vries
2. A. van der Weijde

33 pond
30 pond

Snoek:

1. S.P. Dijkstra
2. J. van der Bij

114 cm
105 cm

Snoekbaars:

1. J. van der Bij

73 cm

HSV De Voorn, De Deinende Dobber, Ons Genoegen
Van de wedstrijdcommissie
Hier volgt een korte terugblik op de door de gezamenlijke hengelsportverenigingen De Deinende Dobber, Ons Genoegen en De Voorn
geviste wedstrijden.

Verrassingstocht
Op zaterdagmorgen 7 juli is de jaarlijkse verrassingstocht gevist. Er waren
14 deelnemers en er werd gevist van 8.00 uur tot 15.00 uur. Voorafgaand
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aan de wedstrijd weet niemand, uitgezonderd de organisator(en) waar
gevist gaat worden. Deze keer werd gevist in het Prinses Margrietkanaal in
de buurt van St. Nicolaasga. Het was droog en zonnig weer met een kab

HSV De Voorn, De Deinende Dobber, Ons Genoegen
beltje van rechts. In de ochtend stond er een flinke stroming. Enkele vissers
visten tegen de overkant van het kanaal, maar moesten hier al gauw mee
stoppen toen het scheepvaartverkeer op gang kwam. Er is goed gevangen,
hoewel dit niet voor iedereen van toepassing was. Ook werden er veel
zwartbekgrondels gevangen, een exoot die inmiddels ook aan een opmars
in Fryslân begonnen is. Winnaar werd Klaas Bakker op steknummer 4,
direct gevolgd door Freerk van Duinen. Na afloop werd heerlijk gegeten in
restaurant ‘Oriëntal Palace’ in Sint Nicolaasga en kreeg iedere visser een
vleesprijs mee naar huis. In totaal werd circa 87 kilo vis gevangen.
Freerk van Duinen laat tijdens de verrassingstocht zien wat voor vissen
hij zoal vangt.

Slachte Marathon
Op zaterdagmorgen 18 augustus hebben de gezamenlijke visclubs de
Slachte Marathon gevist. Er waren 16 deelnemers en het wedstrijdwater was
het Prinses Margrietkanaal bij Oude Schouw. De wedstrijd werd gesponsord
door Klaas Bakker van recreatieboerderij Slachtehiem te Lollum/Arum.
Het was bewolkt weer met een stevige wind schuin op kop. Voor de vaste
stok woei het een beetje te hard. Er is goed vis (hoofdzakelijk brasem)
gevangen, zowel vlak onder de kant als aan de overkant. Harrie Olde Olthof
ving een snoek van 75 cm aan een ragdun snoertje met een klein haakje.
In totaal is door de 16 vissers 268 kg vis gevangen, wat best een goed
vangstgewicht is. Na de weging hebben de vissers gezamenlijk gegeten
in restaurant de Snekerhof bij Oude Schouw.Winnaar in de A-klasse werd
Klaas Bakker met 34.462 gram. In de B-klasse werd Siem Vos winnaar
met 20.283 gram.

5e Bekerwedstrijd
Op zaterdagmorgen 25 augustus is de vijfde bekerwedstrijd van de
zomercompetitie gevist. De vislocatie was het van Harinxmakanaal bij
Ungabuurt, Midlum. Sommige vissers vingen zeer goed, terwijl maar liefst
5 vissers geen stootje hebben gezien. Net zo wisselend als de vangsten
was het weer: felle buien afgewisseld door even felle zonnige perioden. In
de A-klasse won Frans Temme met 9.320 gram, de eer in de B-klasse was
voor Ruud de Boer met 3.294 gram.

HSV De Rietvoorn Kootstertille
Jeugdvissen
De competitie van dit jaar zit er weer op voor de
Jeugd. Het was een geweldig seizoen met heel
veel vis.
In totaal is er door alle deelnemers dit seizoen
17889,5 cm vis gevangen verdeeld over 6 wed
strijden. Bij de jeugd wordt de winst nog in cm’s
bepaald. Bijna 180 meter!
Dit is echt een groot compliment richting onze
jeugdige vissers. Als begeleiders zijn we daar ook
heel erg trots, mede omdat dit een verdubbeling
is van wat er vorig jaar gevangen. Daarnaast was
ook dit jaar het enthousiasme erg groot van de
deelnemers.
Geweldig om ze elke keer weer te zien glunderen
en genieten als er vis gevangen wordt. Daar doen
we het voor!

Uitslag Jeugd competitie 2018

Op 15 september is de uitslag bekend gemaakt
en hebben de prijswinnars de trofeeën in ont
vangst mogen nemen.

Groep A
1e plaats: Damian Postma
2e plaats: Stefano Postma
3e plaats: Niels de Groot

1267,5 cm
797,0 cm
595,0 cm

Groep B
1e plaats: Christiaan Dijkstra
2e plaats: Jacco Terpstra
3e plaats: Susanne Dijkstra

3059,0 cm
2226,0 cm
2141,5 cm

Grootste vis 2018
Groep A: Damian Postma
Groep B: Christiaan Dijkstra

Brasem, 46 cm
Brasem, 49 cm

Heren en dame gefeliciteerd met jullie gewonnen
prijzen!
Graag wil ik de vrijwilligers: Geke Alma, Ruurd
Ettema en Johan Terpstra nog speciaal bedan
ken voor hun inzet tijdens zowel de competitieals sponsorwedstrijden, helemaal top.
Hiermee sluiten we het seizoen 2018 af en hopen
wij iedereen volgend jaar weer te zien aan de
waterkant. Dus ken je nog iemand, of lijkt het
jezelf leuk om mee te doen, geef je dan op en
graag verwelkomen wij je aan het water.
Vriendelijke visgroet, Louis Postma
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