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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 De Snoek
Clubkampioenschappen 2018
De wedstrijden van het clubkampioenschap zijn weer achter de rug.
Afgelopen juni zijn deze wedstrijden gevist op drie vrijdagavonden.
Helaas was de opkomst niet al te groot: totaal over 3 wedstrijden 15
verschillende vissers.
Ondanks de kleine groep was iedereen zeer fanatiek en hing er een
geweldige sfeer langs de waterkant. De eerste wedstrijd leken de weers
verwachtingen niet al te rooskleurig er was zeer slecht weer voorspeld met
zwaar onweer. Met de buienradar er bij besloten we de wedstrijd toch door
te laten gaan. Wel werd er afgesproken dat als het nodig was we zouden
fluiten en iedereen gelijk moest stoppen vanwege de veiligheid. Alles bleek
gelukkig mee te vallen en meer dan wat regen hebben we niet gehad. De
vangsten waren wisselend. Enkelen met brasems en anderen vingen niet
veel meer dan wat kleintjes. Ook werd er geregeld paling gevangen, waar
niemand op zat te wachten. De tweede en derde wedstrijd waren beter.
Ze verliepen droog en met een beetje wind was er dit jaar geen last van de
muggen. Ook de vangsten waren iets beter.
Tot Clubkampioen werd Rene Tibbersma uitgeroepen.

De uitslagen: 1e wedstrijd
Vak a		
1e W Schokker 6560gr
2e R Hijlkema
5660gr
3e D Ram
2345gr

5790gr
1635gr
1480gr

Vak b
1e R Tibbersma
2e G Veldhuizen
3e D Ram

5180gr
3420gr
2025gr

Vak b
1e W Schokker
2e R Hijlkema
3e R Tibbersma

5230gr
4155gr
3520gr

3e wedstrijd
Vak a		
1e K Schokker
7165gr
e
2 D v/d Sluis
4880gr
3e M Ruardy
3305gr

Op zondag 2 september is de Hoeksmabokaal koppelwedstrijd gevist in het
kanaal van Ossenzijl. Er deden totaal 17 koppels mee waaronder ongeveer
10 jeugd leden. Het was deze morgen een moeilijke visserij. Enkele koppels
wisten slechts een paar kleine visjes te bemachtigen en hadden het grootste
gedeelte van de wedstrijd geen beet gezien. Het was een stralende morgen
en ook de ouders die met de jeugd mee waren gekomen als support zaten
heerlijk in het zonnetje achter hen. De wedstrijd begon om 7:30 en eindigde
om 11:30. Na afloop van de wedstrijd werd traditiegetrouw in de grote
braadpan van keurslagerij Hoeksma voor iedereen een worstje en een brood
je hamburger bereid. Dit alles werd door de slager aangeboden. Ook waren
er door de vereniging voor iedereen een paar blikjes drinken beschikbaar
gesteld. Het winnende koppel bestond uit Teije B
 etten en Siep Woudstra. De
tweede plaats was voor Rene Tibbersma en Koert Schokker en de derde voor
Popke Boezerooij en Evert-Jan Feenstra. De eerste drie winnende koppels
kregen een cadeaubon die was in te leveren bij de keurslager. Het was weer
een zeer geslaagde wedstrijd die we uiteraard in 2019 weer zullen houden.

Uitslag de eerste 5
Vak b
1e R Tibbersma
2e T Betten
3e R Hoitinga

2e wedstrijd
Vak a		
1e T Betten
3345gr
2e R Hijlkema
2525gr
3e K Schokker
2470gr

Koppelwedstrijd Hoeksmabokaal

1e
2e
3e
4e
5e

Siep Woudstra en Teije Betten
Koert Schokker en Rene Tibbersma
Popke Boezerooij en Evert-Jan Feenstra
Gerard Bakker en Alex Buitenhuis
Wijbe Vrind en Gerrit van Smirren

6495gr
6215gr
4000gr
2910gr
2775gr

Het wedstrijdseizoen van dit jaar zit er al bijna weer op. Op dit moment van
schrijven hebben we nog twee zomercompetitiewedstrijden te gaan en nog
de open wedstrijd van 20 oktober. Ook zijn we bezig met het organiseren
van de wintercompetitie. We kunnen tot nu toe al terugkijken op een zeer
geslaagd seizoen. Er hangt een gezellige sfeer aan de waterkant en we zijn
steeds met een trouwe groep vissers van tussen de 20 en 25 personen.
Hier mogen echter wat ons betreft nog wel wat bij. Dus als het je wat lijkt
ga gerust mee. Je bent van harte welkom. We zijn als wedstrijdcommissie
achter de schermen dan ook alweer druk bezig met de voorbereidingen van
het seizoen 2019.

NK Junioren 8 september 2018 in Steenwijk
Na een goede voorbereiding was iedereen om 07:15 uur aanwezig bij de
hengelsportzaak De Visvrind in Wolvega om gezamenlijk te vertrekken
naar De Meenthe in Steenwijk.
Van onze vereniging deden een zestal jeugdleden mee.
Dat waren in de categorie U15: Tjibbe de Vries en Storm Koppers.
In de categorie categorie U20: Ruben Elsinga en Dennis Betten.
In de categorie U25: Jolanda Hoogeveen.
Jammer genoeg heeft Martijn Meijerink zich af moet melden vanwege een
kwetsuur aan zijn schouder. Hij vond dit héél erg jammer want hij had graag
meegedaan aan deze wedstrijd.
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Aangekomen in de grote zaal van theater ‘de Meenthe’ vond om iets over
achten de opening plaats.
Zoals gebruikelijk werd tijdens de openingsspeech van Sportvisserij Neder
land het een en ander uitgelegd over het parcours.
Hierna werden de nummers uit gedeeld aan de deelnemers met als
extraatje voor de deelnemers een consumptiebon en alvast het vaantje voor
deelname.
Kort daarop vertrokken we naar het wedstrijdwater richting Giethoorn.
Vervolg op pagina 11...
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VangstGalerij
Foto’s voor de VangstGalerij kunnen als bijlage bij een e-mailbericht worden opgestuurd naar: pyt@fisk-wetter.nl
Foto’s bij voorkeur aanleveren in de hoogst mogelijke kwaliteit.

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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HSV De Snoek
Vervolg van pagina 6...

Toppers
Om 10:50 uur ging de toeter af en de wedstrijd kon beginnen.
In vak A van de jongsten U15, ging het goed in het begin. Kleine vissen en af
en toe een iets grotere. Na een tijdje viel het stil. Bijna over de hele linie en
van alle kanten hoorde je dat het slecht ging en dat een brasem toch de uit
slag zou bepalen. Plotseling een opsteker en weg was de dobber van Tjibbe
en warempel een brasem, niet een hele grote maar toch een paar honderd
gram. Christiaan pakte nog wat kleintjes en daar bleef het bij. Tjibbe pakte
nog wat baarsjes. Een ding weet ik zeker en dat is dat Tjibbe de Vries een
supertalent is en dat zijn tijd nog wel zal komen. In ieder geval heeft hij zijn
best gedaan tussen al die toppers.

Onze andere deelnemers
Storm Koppers heeft het ook harstikke best gedaan door 700 gram vis
te vangen. Een topprestatie als je ziet dat er niet veel gevangen werd deze
dag. Alleen degene die een brasem ving stond hoog op de lijst. Dat Storm
baarsjes kan vangen blijkt wel op de foto.
Ruben Elsinga vist onder de U20 en dat is best een sterke categorie. Hij
heeft goed zijn best gedaan door met gewicht op de 18e plek terecht te
komen: 1200 gram. De telling voor de einduitslag is anders en dat komt
door de 3 vakken a-b- en c, dan is hij 31e.
Dennis Betten had deze dag de grootste pech wat hij ook probeerde (zo ken
ik hem) niets lukte. Met het volste vertrouwen en in een vak B2 dat bekend
staat als een vak met de meeste vissen de laatste jaren ging hij van start.
Niets, nou niets: hij had een visje dat woog 10 gram. Dit had hij nog nooit
mee gemaakt. Nou Dennis beter iets dan niets! De volgende keer beter, dit
gebeurt alleen maar bij de besten en ik weet dat jij ook een topper bent.
Jolanda Hoogeveen. Zij heeft laatst nog mee gedaan aan het Open Dames
NK in Akersloot. Ook bij haar wilde het deze dag niet lukken en zij heeft
allerlei methodes gebruikt om een goed resultaat te krijgen, maar het

Storm Koppers met baarsje op de rug!

mocht niet baten. Waar het aan lag is nog steeds een raadsel voor haar. Als
je weet dat zij echt heel goed kan vissen, maar op dagen dat het moet is de
vis niet aanwezig. Jammer voor haar. Toch heeft ze nog een aantal kleintjes
kunnen vangen maar die wogen in totaal maar 80 gram dus eindigde ze als
laatste in haar categorie de U25.
Normaal gesproken gingen we na de tijd nog even langs bij de Mac, maar ik
denk dat iedereen een beetje moe was van deze dag, dus is het er deze keer
niet van gekomen.
Door ieder jaar weer deel te nemen aan het NK Junioren toont aan dat een
jeugdselectie niet meer weg te denken is en dat ze in competitieverband
en trainingen zich kunnen voorbereiden op het FK om zich zo te kunnen
plaatsen voor NK-junioren. We zijn trots op onze jeugdselectie, het zijn
allemaal talentvolle vissers.
Wij willen iedereen die ons geholpen heeft tijdens het NK Junioren bedan
ken, We hebben weer een prachtige en onvergetelijke dag gehad.
Tot slot nogmaals jongens en dame: we zijn super trots op jullie!
...met wedstrijdcoach Klaas Mozes.

Namens jullie coaches,
John Bakker en Jan Schaap
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HSV De Snoek
De wedstrijdcommissie
Jeugdcoach vacant
Vanwege andere prioriteiten de komende tijd, heb ik besloten om te stop
pen met aanwezig te zijn bij de jeugdcompetitiewedstrijden en eventueel
andere activiteiten. Ik vind dit heel jammer, maar het kan niet anders. Wel
blijf ik actief als jeugdcommissielid en zal de andere commissieleden indien
nodig bijstaan bij het organiseren van de andere activiteiten. De in bruikleen
verstrekte hengels en visbenodigdheden houd ik onder mijn beheer. Dit blijft
dus zoals het was, ook indien er wat nodig is of voor een reparatie o.i.d.
Per 1 januari 2019 is mijn plaats als jeugdbegeleider/coach vacant voor de
wedstrijden van de jeugdselectie.
Indien u zich geroepen voelt dan kunt u contact op nemen met Mariëtta via
mail jeugdcommissie@desnoekwolvega.nl
U kunt eventueel ook plaats nemen als commissielid in de jeugdcommissie
of kiezen om mijn plaats voorlopig in te nemen.

Gevraagd jeugdbegeleiders
Voor onze jeugdcommissie zoeken wij voor aankomend
jaar vrijwilligers die onze jeugd tijdens de training/ wedstrijd kunnen helpen en begeleiden. Zodat de vrijwilligers
de jeugd hun kennis van het vissen kunnen aanleren. Wij
kunnen heel goed mannen en/of vrouwen gebruiken bij
onze activiteiten.
Dus lijkt het je een keer leuk en gezellig om ons te helpen
met wat wij organiseren of heb je vragen, schroom niet
en stuur een mail naar:
jeugdcommissie@desnoekwolvega.nl
Met vriendelijke groet, Mariëtta Ruardy, jeugdvertegenwoordiger
HSV de Snoek Wolvega

Met vriendelijke groet, John Bakker

HSV ’t Snoerke Burgum
Vijvers Waterfront Burgum
Op maandag 11 juni kregen wij een telefoontje van dhr. F.Kwant van
gemeente Tytsjerksteradiel. Bij de voorbereiding om van twee vijvertjes
in het park rondom het aquaduct van Burgum twee speelvijvers voor de
jeugd te maken blijken er zwakke plekken in de bodemstructuur te zitten
die op lange termijn problemen kunnen veroorzaken.Het is beter omdat nu
meteen op te lossen. Of hsv ’t Snoerke de volgende dag kan helpen bij het
leegvissen van de eerste vijver en twee dagen later met de tweede vijver.
Ondanks dat het kort dag is staan er de volgende dag twee van onze leden
met de laarzen aan en bepakt met emmers en schepnetten klaar. Omdat
het nieuwe vijvers zijn wordt er weinig vis verwacht.

Toch leverde de eerst vijver 7 kleine snoekjes en 3 voorntjes op en de
tweede vijver 18 kleine snoekjes.
De keien en boomstammen zijn kort daarna geplaatst en heeft de jeugd
deze zomer al spannende (droge?) overtochten kunnen maken.
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HSV ’t Snoerke Burgum
Meevissen?
Wil je wel eens een wedstrijd mee vissen maar heb je geen tijd voor 13 com
petitiewedstrijden? Dan zijn onze 2 winterwedstrijden een leuk alternatief.
Het zijn 2 op zichzelf staande wedstrijden.
Dus zet alvast in je agenda:

Uitslagen
Familiedag 7 juli 2018
(koppelwedstrijd):

1e E.Ros & S.Horjus - 62 vis 3,600 kg
2e M. Adema & G. v Someren – 25 vis 2,900 kg
3e K. vd Veen & T. v Keimpema – 40 vis 2,950 kg
4e F. Adema & J. Adema – 36 vis 1,800 kg
5e S. Spijkstra & G. vd Wal 17 vis 1,050 kg
6e E. Adema (x2) 14 vis 0,200 kg

Sinterklaaswedstrijd op 24 november 2018 en Oudjaarswedstrijd op
29 december 2018. Beide wedstrijden beginnen om 8:00.
Belangstelling? Geef je dan op bij S. Horjus (zie colofon) Je krijgt dan
verdere info over lokatie e.d.

Zomercompetitie 2018:
14 juli, Westergeast
11 vissers / aantal 353 / 18,100 kg
1e J. Adema - 88 vis 3,750 kg
2e S. Horjus - 68 vis 3,850 kg
3e K. Storm - 56 vis, 3,200 kg
1 september, Domwier
11 vissers / aantal 571 / 21,050 kg
1e J. Storm - 173 vis 5,550 kg
2e R. Storm - 114 vis 3,650 kg
3e R. Schievink - 66 vis 3,050 kg

VISpas 2019
Per 2019 is het bedrag
voor de VISpas € 35,50.
Deze verhoging van € 2,00
is noodzakelijk doordat
Sportvisserij Nederland en
Sportvisserij Fryslân beide de
bedragen, die wij als vereniging
aan hen moeten afdragen, met
een € 1,00 hebben verhoogd.
Deze verhoging geldt niet voor
de JeugdVISpas.
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HSV Voorwaarts Drachten
Van de bestuurstafel
Algemene ledenvergadering: dinsdag 13 november
Op 13 november vindt de Algemene Leden Vergadering plaats. Via deze
weg bent u hier alvast van harte voor uitgenodigd. U bent vanaf 19:30
welkom en om 20:00 starten we de vergadering.
Na afloop van de vergadering vindt onze traditionele verloting plaats. Naast
enkele cadeaubonnen worden er ook een aantal visbenodigdheden verloot!

De agenda staat nog niet geheel vast, maar in ieder geval maken de aan
passingen van de statuten, het huishoudelijk reglement en de gedragscode
voor bestuurders onderdeel uit van de agenda. Deze concept documenten
kunt u vinden op de website. Ook vindt u hier een paar weken voor de
vergadering de agenda.

Vissen voor Kids!
Peter ‘onze’ vismeester heeft weer diverse lessen vissen voor kids gehouden
in juli. Niet gehinderd door het uitzonderlijk mooie weer zijn er vele kinderen
langs gekomen om onder begeleiding kennis te maken met het vissen. En
dan is het natuurlijk heel erg fijn dat er ook nog wat gevangen wordt.

Drijvende zonnepanelen;
een gevaar voor de Sportvisserij? Jazeker!
In de vorige Fisk&Wetter heeft u kunnen lezen dat HSV Voorwaarts,
gesteund door Sportvisserij Nederland en Sportvisserij Fryslân in gesprek
is met een projectontwikkelaar die zonnepanelen wil plaatsen op de Lippe
Gabriëlsplas in Ureterp.
Voor de zomervakantie hebben we een zienswijze ingediend over de
aanvraag voor een omgevingsvergunning. De zienswijze is erop gestoeld
dat er geen onderzoek gedaan is naar de waterkwaliteit. In september
vindt bespreking van deze omgevingsvergunning in de raad van Opster
land plaats. Vanzelfsprekend hebben we ons opgegeven om tijdens deze
raadsvergadering in te spreken.
Sportvisserij Fryslân heeft contact gezocht met het Wetterskip om na te
gaan op welke wijze zij dit ondersteunen. Het Wetterskip heeft aange
geven dat plaatsing van de zonnepanelen ernstig onrecht doet aan de
waterkwaliteit!
Als visvereniging willen we natuurlijk dat er zoveel mogelijk water bevis
baar blijft. We blijven ons gezamenlijk inzetten om te komen tot een goede
balans tussen duurzaamheid en de natuur. Wordt vervolgd!
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HSV Op Lok Ut Metslawier
Ledenadministratie
De ledenadministratie vervult een belangrijke en zeer arbeidsintensieve rol in het
verenigingsleven. Het versturen van de acceptgiro’s en herinneringen, het maken van
incassobestanden en het registreren van de betalingen kostte onze vereniging veel tijd,
geld en energie.
Het bestuur heeft 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
contributie incasseren namens HSV Op lok ût.
De leden zonder automatische incasso ontvan
gen half november een factuur met acceptgiro en
machtigingsformulier.
Na betaling stuurt Sportvisserij Nederland de
VISpas rechtstreeks naar u toe.
Dit houdt echter in dat de leden, die veranderin
gen willen doorgeven, of vragen hebben betref
fende de betaling van de VISpas of de ontvangen
factuur, dit nu rechtstreeks moeten doen bij
Sportvisserij Nederland per e-mail:
ledenadministratie@vispas.nl of via
telefoon 0900-20 25 358 (€1,- per gesprek).
Sportvisserij Nederland is tijdens werkdagen
tussen 09:00-17:00 te bereiken en kunnen
eventuele problemen meteen oplossen. Boven
dien is er voor onze vereniging nu altijd continuï
teit wat betreft de ledenadministratie.
Let op, voor de betaling geldt dus een andere
IBAN, namelijk NL04 INGB 0650 3938 72 ten
name van Sportvisserij Nederland.

Jaarmarkt Dokkum
Na de nodige voorbereidingen was het op drie
augustus dan zover, de jaarmarkt in Dokkum
waar wij als hengelsportvereniging voor het eerst
aan gingen deelnemen. Om negen uur mochten
we starten met de inrichting van de kraam.
Dankzij Sportvisserij Fryslân en Nederland
hadden we over materiaal zeker niet te klagen en
konden we de kraam van vier meter ruimschoots
vullen.
We kunnen terugkijken op een zeer leuke
ervaring waarin we diverse mensen informatie
hebben kunnen geven. Veel vragen waren er over
de controles van de sportvissers en de beroeps
vissers, waarover we duidelijkheid hebben kun
nen verschaffen. Mede dankzij een telefoontje
naar Sportvisserij Fryslân waar Tamme Smit ons
direct antwoord kon geven of er op een bepaalde
locatie nu wel of niet gevist mag worden maakte
het tot een leuke ervaring.
Ook zagen we enkele leerlingen van scholen
uit de omgeving terug aan de kraam die graag

hun verhaal vertelden over de visles die ze op
school hadden gehad door één van de federatie
vismeesters. Als kers op deze toch al zeer leuke
dag mochten we ook nog eens drie nieuwe
leden inschrijven. Al met al kijken we terug
op een zeer mooie ervaring die we ook zeker
voor het komende jaar weer in de agenda gaan
opnemen.

Vrijwilligers
Als bestuur willen we graag een actief vereni
gingsleven hebben, maar dit kunnen wij niet
alleen. Daarom zijn we naarstig op zoek naar vrij
willigers. Heb je een leuk idee voor de vereniging
en wil je helpen om dat idee uit te werken en te
realiseren meld je dan aan als vrijwilligers voor de
vereniging via info@hsvoplokut.nl.
Natuurlijk kan jij je ook aanmelden als je als
vrijwilliger graag wat voor de vereniging wilt
gaan doen.
Tevens zijn wij op zoek naar jeugdleden (vanaf
14 jaar) die samen met ons willen kijken hoe we
ook de jeugd een leuk programma kunnen gaan
bieden gedurende het hele jaar. Ben jij tussen de
14 en 18 jaar en weet jij iets leuks wat we kunnen
gaan doen, meld je dan met je idee via:
info@hsvoplokut.nl
Natuurlijk kun jij je hier ook aanmelden om
eenvoudig deel te nemen aan activiteiten.

Luchtfoto van Dokkumer Nieuwe Zijlen.
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