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Hengelsport de Fuik is al meer dan een
halve eeuw hét adres voor sportvissers
in Friesland. Doordat ons gedreven team
wekelijks aan de waterkant te vinden is, kunnen
wij al onze ervaringen delen met onze bestaande
en nieuwe klanten.
Wij hebben ons de afgelopen 8 jaar ingezet om leuke
activiteiten te organiseren en ook komend jaar staan er weer
een aantal leuke evenementen op de planning.
 Hengelsport de Fuik Cup
 Het Karperweekend
 Vissend het jaar uit
Verder zullen we dit jaar ook weer een aantal leuke lezingen
organiseren over verschillende manieren van sportvissen.
Dit zal aangekondigd worden via social media.
Wij zijn een echte allround winkel met als specialisatie de
roofvisserij en karpervisserij. Maar ook de witvisser, forelvisser
en zeevisser kan bij ons terecht en zal de juiste producten bij
ons vinden.
Wij proberen altijd in te spelen op de wensen van onze
klanten en helpen ze graag bij het maken van de juiste
keuze op hengelsport gebied. Is een product niet op
voorraad? In veel gevallen is dat geen probleem en
zijn wij bereid om het product alsnog te bestellen of
op te nemen in ons assortiment. Dit is mogelijk
door het grote opgebouwde netwerk met
groothandels in binnen- en buitenland.

Verlengde schrans 4
8932 NN Leeuwarden
T. 058 - 21 21 918
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HSV Leeuwarden
• Voorzitter: Cees Anceaux, ceesanceaux@hotmail.nl, 06-53 39 23 60
• Penningmeester: S. Stoop • E-mail: stefanstoop@hotmail.com
• VISpaszaken: hsvleeuwarden@vispas.nl, 0900-2025358 • Internet: www.hsv-leeuwarden.nl

Een uitgave van Sportvisserij Fryslân en de
hiernaast genoemde Friese hengelsportverenigingen. Verschijnt 2 maal per jaar en wordt
verspreid, als ingehecht katern van Hét Visblad,
onder de leden van genoemde hengelsportverenigingen.
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Bij de Voorplaat
Kornelis Smit uit Dokkum met een snoekbaars
van 62 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 Voorwaarts • Postbus 444, 9200 AK Drachten
• Voorzitter: Jouke Jansma, voorzitter@hsvvoorwaarts.nl, 06-50 80 74 38
• Penningmeester: W. Huizenga, penningmeester@hsvvoorwaarts.nl, 0512-75 28 25
• Internet: www.hsvvoorwaarts.nl
• Ledenadministratie: ledenadministratie@vispas.nl, 0900 20 25 358
HSV De Deinende Dobber
• Penningmeester/Ledenadministratie/Wedstrijdcommissie:
F. Temme, 06-50 66 15 75, ftmtemme@gmail.com
• Secretariaat: J.R. den Boer, 06-14 43 96 97, jrdenboer@home.nl
• Internet: www.dedeinendedobber.nl
HSV De Snoek Wolvega
• Voorzitter: J.J. de Vries, jj.devries@home.nl, 06-42 14 76 90
• Secretaris: C. Krediet, christiaan.krediet@gmail.com, 06-40 73 32 52
• Ledenadministratie: ledenadministratie@vispas.nl, tel.nr.: 0900 20 25 358
• Internet: www.desnoekwolvega.nl, e-mail: info@desnoek.nl
HSV De Voorn Harlingen
• Voorzitter/Secretaris: B. Brouwer, secretaris@devoornharlingen.nl, 0517-41 37 35
• Penningmeester: S. van der Meer, penningmeester@devoornharlingen.nl, 06-15 38 72 23
• Internet: www.devoornharlingen.nl • E-mail: info@devoornharlingen.nl
HSV Ons Genoegen Makkum
• Voorzitter: H. Olde Olthof • Secretaris: P.K. de Vries
• Penningmeester/Ledenadministratie: Bart van Veenendaal, ledenbeheer@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
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
• Voorzitter: M.F. Kerkhof • Secretaris: P. de Boer, 0519-24 12 30
• Penningmeester/ledenadministratie: D. Yntema, 0518-41 21 49
• Jeugdzaken: M.F. Kerkhof, 0519-57 24 57 • Algemeen e-mail: info@hsvoplokut.nl
• Ledenadministratie e-mail: ledenadminstratie@vispas.nl • Internet: www.hsvoplokut.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 ’t Snoerke Burgum
• Voorzitter: G. vd Wal, 0511-462107
• Penningmeester/ledenadministratie: S. Horjus, 0511-465945 • Secretaris: Gerrit v Someren
• E-mail: hsv-snoerke@hotmail.com
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Sportvisserij Fryslân
Fisk&Wetter
In opdracht van de ALV van Sportvisserij Fryslân wordt er ‘kritisch’ gekeken naar de
uitgave van ‘Fisk&Wetter’ en de mogelijke alternatieve manieren om te communiceren met
de Friese sportvissers.
Een eerste consequentie hiervan is dat er in 2020 niet vier keer
een F&W verschijnt maar twee keer. De eerste uitgave heeft u nu
onder ogen, de volgende verschijnt eind augustus.
Daarnaast is er een enquête samengesteld waarvoor velen van u
eind 2019 een verzoek hebben ontvangen om aan dit lezersonderzoek deel te nemen.
Het volledige rapport is ondertussen in concept gereed en wordt
in het voorjaar besproken op de regio-bijeenkomsten met de
hengelsportverenigingen.
Het professionele onderzoeksbureau ‘Partoer’ is zeer tevreden
over het verloop van het lezersonderzoek en heeft ruim voldoende
en volop volwaardige respons om een goed beeld te geven over de
‘waardering’ van Fisk&Wetter.
In het kader ziet u de eerste uitkomsten.
Onder de deelnemers aan het lezersonderzoek zijn ondertussen
ook de hengelsportprijzen verloot. Deze zijn persoonlijk benaderd
via de email en worden in de regio-editie van Fisk&Wetter (verschijnt eind april) bekend gemaakt.
Ook zal dan uitvoeriger op het lezersonderzoek worden in
gegaan.

Enkele eerste uitkomsten:














Er zijn in totaal 822 leden die hebben meegedaan aan het onderzoek.
97 procent is man (796) en 3 procent is vrouw (26).
Een groot deel (65 procent; 537) is 11 jaar of langer lid/heeft VISpas.
Verspreiding over het aantal keren dat wordt gevist is over de categorieën
redelijk gelijk, waarbij 19 procent (158) minder dan zes keer vist en
19 procent (160) meer dan 50 keer vist.
58 procent (475) is recreatief visser en
51 procent (422) is roofvisser.
Vliegvisser is de kleinste groep (6 procent; 49).
68 procent (557) leest de Fisk&Wetter altijd,
18 procent (149) regelmatig en
3 procent (21) nooit.
Hierbij leest 74 procent (608) het hele magazine.
Het algemene oordeel is goed (71 procent; 586).
66 procent (540) vindt dat het magazine vaak genoeg verschijnt en
30 procent (250) vindt dat het blad vaker mag verschijnen.
96 procent (786) wil het blad in de toekomst blijven ontvangen en
74 procent (608) zou het magazine missen als het stopt.

Sportvisavond
Gezien het succes van de vorige keren vindt er
ook dit jaar weer een sportvisavond voor de
jeugd plaats. Op zaterdagavond 7 maart zijn de
deuren van herberg Oer ’t Hout te Grou vanaf
19.00 geopend voor deze sportvisavond. Net
als de voorafgaande keren zullen diverse stands
aanwezig zijn om uitleg te geven over verschillende visserijen en wordt een drietal presentaties
gegeven. De onderwerpen van de presentaties
dit jaar zijn om je vingers bij af te likken.
Mathijs Jansma (eigenaar van hengelsportzaak
de Fuik en hengelsportliefhebber puur sang)
trapt af en neemt ons mee in zijn karpervisserij.
Hier op volgend gaat roofvisfanaat en afgestudeerd student aan de Sportvisacademie Aiso

Lycklama A Nijeholt zijn ervaringen delen over
vissen in het buitenland.
De laatste presentatie wordt gegeven door
Joop van Eerbeek, practicumdocent ecologie en
onderzoeker aan Hogeschool Van Hall Larenstein in Leeuwarden. Joop gaat ons vertellen
waarom een gesloten tijd wordt gehanteerd binnen de sportvisserij en als toetje neemt hij ons

Sportvisavond – Zaterdag 7 maart
Herberg Oer ’t Hout, Raadhuisstraat 18, 9001 AG Grou
Aanvang 19 uur – Entree gratis

mee in één van zijn onderzoeken waarbij brasems
worden gezenderd op de Leijen om meer over het
gedrag te weten te komen.
Daarnaast zijn ook de SNB en vliegvisvereniging
de Pompemich aanwezig en zal een gratis loterij
worden gehouden voor de jeugd!
Kortom, het belooft weer een zeer gezellige en
interessante avond te worden waarbij ook de
meest ervaren sportvisser nog wat kan leren!
Oftewel, leuk voor jong en oud!
Hopelijk tot dan!
De Jeugdraad van Sportvisserij Fryslân
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Wedstrijden 2020
De Wedstrijdcommissie van Sportvisserij Fryslân heeft wederom de data en locaties vastgesteld voor de Friese Kampioenschappen.

FKs senior

Zee

Op 6 juni vindt het FK Teams plaats op het wedstrijdparcours in de Workumer trekvaart.
Het FK Heren zal plaatsvinden op 9 mei vanaf de
steigers in de Hooivaart, nabij Gersloot.
Voor het FK Feeder is gekozen voor de vertrouwde locatie in het PM Kanaal nabij Blauforlaet.
Deze wedstrijd vindt plaats op 27 juni.
Voor de 55 plus wedstrijden om de ‘Sake vd
Meer Bokaal’ worden wederom twee wedstrijden gevist met de vaste stok. Dit jaar vinden
deze wedstrijden plaats op woensdag. De eerste
wedstrijd vindt plaats in de Helomavaart op
woensdag 20 mei. De tweede wedstrijd is in het
PM Kanaal bij Kootstertille en wordt gevist op
woensdag 17 juni.

Ook in 2020 vinden er weer een tweetal zeeviswedstrijden plaats aan de kust van Fryslân. Op
23 mei de Selectie Kust Noord, waarbij de zeevissers zich kunnen plaatsen voor het NK. Ook
sportvissers uit de federaties Groningen/Drenthe
en Oost-Nederland kunnen hieraan deelnemen.
Op 24 oktober vindt wederom het Open Frysk
Kust Kampioenschap plaats waar eenieder aan
deel kan nemen. Beide wedstrijden zijn op de
waddendijk nabij Roptazijl.

FK Junioren
Gezien het succes van vorig jaar wordt er dit jaar
wederom gevist in de Workumer Trekvaart om
het FK Junioren. Het FK in 3 leeftijdscategorieën
zal plaatsvinden op zaterdag 30 mei.

Clubkampioenschap 2020
Ook dit jaar vindt in Fryslân het Clubkampioenschap om de Fryslân Cup weer plaats. Bij opgave
en deelname worden de HSVn financieel ondersteund en de winnaars ontvangen een riante prijs.

Streetfishing
Dit jaar zal er voor het eerst het ‘Federatief
kampioenschap Streetfishing’ worden geor-

ganiseerd in Fryslân. In elke federatie vindt een
dergelijk kampioenschap plaats als selectie voor
de landelijke finale op 14 november in Zwolle.
De exacte data en de bijbehorende regelementen
en opgave procedures voor het FK Streetfishing
Fryslân 2020 worden zo spoedig mogelijk
gepubliceerd op onze website. Vooralsnog mag
je er van uit gaan dat het FK plaatsvindt na de
zomervakantie (16 augustus) en voor de landelijke finale op 14 november in Zwolle.

Bovenstaande wedstrijden die georganiseerd
worden in Fryslân staan in een overzichtelijk
schema (zie elders op deze pagina)
Naast deze FKs vinden er doorlopend wedstrijden plaats die georganiseerd worden door de
lokale hengelsportverenigingen.
Tevens vinden er bij verschillende HSVn competities plaats voor de aangesloten leden.
De Kalender van alle overige (regio)wedstrijden
die plaatsvinden in Fryslân kun je vinden op onze
website www.visseninfriesland.nl
Wij wensen eenieder een succesvol en met name
aangenaam wedstrijdseizoen toe.

Bij de voorplaat
Op de cover Kornelis Smit uit Dokkum met
een snoekbaars van 62 cm.

Wedstrijden 2020 Sportvisserij Fryslân
11 april
09 mei
20 mei
30 mei
06 juni
17 juni
27 juni
29 aug

NOK
FK Senioren
1e SvdM Bokaal
FK Junioren
FK Teams
2e SvdM Bokaal
FK Feeder
Finale Fryslân Cup

Beukerskanaal, Steenwijk
Hooivaart, Gersloot
Helomavaart, Munnikeburen
Workumer Trekvaart, Parregea
Workumer Trekvaart, Parregea
PM Kanaal, Kootstertille
PM Kanaal, Reahel/Blauforlaet
Workumer Trekvaart, Parregea

Selectie Kust Noord
Open Frysk Kust

Waddenzeedijk, Roptazijl
Waddenzeedijk, Roptazijl

Zee
23 mei
24 okt
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HSV ’t Snoerke Burgum
Algemene ledenvergadering
Vrijdag 6 maart 2020 in Café ‘t Roodhert te Burgum
Aanvang: 20.00 uur
Agendapunten zijn o.a.:
 Bijpraten over het afgelopen jaar en wat er
voor 2020 op het programma staat.
 Financieel verslag 2019.
 Bestuursverkiezing:
Secretaris vacant.
Verder zijn wij op zoek naar 2 algemene
bestuursleden. Hebt u hiervoor belangstelling
of wilt u meer informatie?
Neem gerust contact op met onze voorzitter
de heer Gerlof van der Wal.

 Viswedstrijden vaststellen schema 2020.
 Spreker: Jouke Jansma. Onderwerp: Snoek
en Snoekbaars.
Verslag van de vorige jaarvergadering en het
voorlopig schema viswedstrijden 2020 liggen
ter inzage tijdens de jaarvergadering of zijn
eerder op te vragen door een mail te sturen naar
hsv-snoerke@hotmail.com. U bent van harte
welkom!

Jouke Jansma is spreker tijdens de ALV
op 6 maart

Van de voorzitter
Op de drempel van 2020 eerst een terugblik
op 2019. Er is zoals gewoonlijk weer het één en
ander de revue gepasseerd. Tijdens de jaarvergadering hebben de voorzitter en penningmeester
weer voor 3 jaar bijgetekend. Op deze avond
hadden we Jan van Schendel, bondscoach van
het Nederland team als gastspreker. Hij heeft
ons een kijkje gegeven in het hoe en wat je kan
doen om meer witvis in onze binnenwateren te
vangen. Een geslaagde avond.

Vissteiger
Samen met gemeente, Provincie, Rijkswaterstaat en Sportvisserij Fryslân zijn er afspraken
gemaakt voor het realiseren van een vissteiger
in het Wetter en Wille park aan het PM- kanaal
die geschikt is voor mensen met een eventuele
handicap. De verwachting is dat dit juni 2020
is gerealiseerd. De gesprekken met gemeente
Tytsjerksteradiel over het inbrengen van nieuwe
viswateren in de Landelijke Lijst van Viswateren
zitten in de afrondende fase. De familiedag
was weer een succes en ook de wedstrijden in
competitieverband was weer geslaagd. Ten
slotte hadden we de Sinterklaas wedstrijd en
de Oudejaars wedstrijd. Iedereen die lid is van
’t Snoerke kan aan deze activiteiten mee doen.
Zien we je in 2020?
Jammer genoeg moeten we, door verhuizing
naar buiten de provincie, vervroegd afscheid

nemen van onze secretaris Gerrit van Someren.
Onze oproepen voor een nieuwe secretaris c.q.
plaats te nemen in het bestuur hebben nog geen
resultaat opgeleverd. Help jij je visclub uit de
brand?
6 Maart hebben we weer ons jaarvergadering.
Tijdens deze avond zal Jouke Jansma (zie foto)
als gastspreker ons meenemen in de wereld van
de snoek- en snoekbaarsvisserij. We hopen dat
je ook komt.
Wij wensen jullie voor 2020 een goed en visrijk
jaar toe. Tot ziens aan de waterkant of misschien
al eerder tijdens onze algemene leden vergadering van 6 maart 2020.
Met vriendelijke groet,
Gerlof van der Wal

Herhaalde oproep:
Bestuursleden gevraagd
Wij zijn voor volgend jaar nog steeds op zoek
naar 3 nieuwe bestuursleden.
Eerdere oproepen hebben tot nu toe geen
resultaat gehad. Wie wil ons helpen om 1 van de
bestuurlijke taken binnen hsv ’t Snoerke op zich
te nemen. Vele handen maken licht werk. Hebt u
belangstelling of weet u een geschikte persoon
in uw omgeving of wilt u eerst meer informatie?
Neem gerust contact op met onze voorzitter
Gerlof van der Wal.

Uitslag zomercompetitie 2019
Johannes Storm heeft de zomer-viscompetitie
2019 gewonnen. Ook dit jaar lag de lat te hoog
voor de andere vissers om het hem echt lastig
te maken. Siete Horjus is op gepaste afstand 2e
geworden en Kees Storm wist net de 3e plaats vast
te houden. Door de leuke onderlinge strijd is het
wel elke wedstrijd weer spannend wie zich bij de
beste 3 van de dag hebben gevist. De einduitslag
wordt op basis van de beste 10 dag resultaten
berekend. Er zijn in totaal 6.284 vissen gevangen
met een totaal gewicht van ruim 332,0 kg. Met
gemiddeld 11 vissers per wedstrijd zijn er gemiddeld 45 vissen per persoon per wedstrijd gevangen.
1e J. Storm - pnt 13, vis 1186, 59,650 kg
2e S. Horjus - pnt 31, vis 763, 50,500 kg
3e K. Storm - pnt 40, vis 655, 39,350 kg
4e J. Adema - pnt 42, vis 623, 31,000 kg
5e E. Ros - pnt 51, vis 518, 22,400 kg
6e R. Schievink - pnt 54, vis 383, 23,350 kg
7e D. Douma - pnt 61, vis 464, 23,600 kg
8e T. Keimpema - pnt 63, vis 481, 18,450 kg
9e F. Adema - pnt 70, vis 402, 16,00 kg
10e G vd Wal - pnt 74, vis 298, 13,350 kg
11e R. Storm - pnt 90, vis 48, 8,400 kg
12e R. Procee - pnt 93, vis 99, 6,300 kg
13e K. vd - pnt 94, vis 181, 11,100 kg
14e G. v Someren - pnt 96, vis 83, 8,500 kg
Lees verder 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.
Sander, snoekbaars 78 cm

Wijtze Tjoelker, snoek 121 cm

Minne Kooistra, snoek 118 cm

Andries Wiersma, Wommels, snoek 111 cm

Jan Evert Tolsma, Easterlittens, snoek 70 cm
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Fokko van der Wal, Leeuwarden, snoek 123 cm

Jelke de Jong, Achlum,
snoek 70 cm

Dedde, Dokkum, snoek 108 cm

Jacob Spindelaar, snoekbaars 86 cm

Roelof Wijnsma, Eastermar, spiegelkarper
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Idzenga Makkum
Hengelsport en Dierenspeciaal
Dé karper-, roofvis- en witvisspecialist!
MERKEN:
BFM Baits, Crafty Catcher, Strategy Baits, Trophy Baits, Evezet, Prologic, Thinsulate, Gamakatsu, Okuma,
Cresta, Korda, Spro, Berlok, Cyprihunt, Ron Thompson, Albatros, Piet Vogel, Rig solutions, Strategy,
Savage Gear, Hester, Predox, Keitech, Ondex, Marcel van den Eynde, Jo Ariolo, Freestyle, Soul, Prologic,
Grade, Spomb, Cormoran, E-SOX, C-tec, Fish-bait, Drennan, Preston Innovations, Avid Carp,
Sonubaits, Dam, Effzett, Coleman en Korum.

AAS:
verse maden/pinkies, dode maden, casters, wormen,
spiering, makreel, haring, horsmakreel, voorn.

WINKEL:
Buren 3, 8754 CX MAKKUM
WEBSHOPS:

PARTIKELS DROOG EN KANT EN KLAAR:
boilies, hennep, tijgernoten, maïs, particle mix,
dari rood, dari wit, boekweit, kikkererwten.
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HSV ’t Snoerke Burgum
Vervolg van pagina 6 

Uitslag winterwedstrijden
30 november / Haven Burgum / 7 vissers
1e E. Blom. De vangsten vielen erg tegen
hierdoor is er verder geen uitslag vastgesteld.
28 december / Haven Burdaard / 8 vissers /
aantal 204 / 9,800 kg.
1e J. Storm - 72 vis 3,250 kg
2e E. Blom - 33 vis 1,250 kg
3e E. Ros - 26 vis 1,300 kg

Nieuwe viswateren
In het afgelopen jaar zijn hierover gesprek-

ken geweest met Sportvisserij Fryslan en
gemeente Tytsjerksteradiel. Eerst zijn de reeds
ingebrachte viswateren binnen de gemeente
in kaart gebracht. Daarna zijn er afspraken
gemaakt over de viswateren die nog niet in
de Landelijke Lijst van viswateren staan. Op
dit moment zitten we in de afrondende fase.
Zodra de afspraken definitief zijn worden de
wateren toegevoegd aan de Landelijke Lijst
van Viswateren. Dit betekend dat ze dan direct
zichtbaar zijn via de VISplanner app. In 2021 zal
de toevoeging ook in het boekje Lijst Nederlandse viswateren komen. In de eerst volgende

federatie editie in het visblad komt te staan om
welke wateren het gaat.

MijnSportvisserij
Via deze online service van Sportvisserij Nederland kun je ook zelf adres wijzigingen doorgeven, duplicaat vispas of meeVistoestemming
aanvragen. Verder kun je hier de papieren lijst
van viswateren (de-)activeren als je die weer wilt
ontvangen in plaats van gebruik te maken van de
VISplanner. Om gebruik te kunnen maken van
MijnSportvisserij, moet je je eerst registreren op
www.mijnsportvisserij.nl

HSV Joure e.o.
Scholen Viswedstrijd
Traditiegetrouw Donderdag 3 oktober hebben we weer de jaarlijkse viswedstrijd voor de scholen georganiseerd . Als locatie hadden we nu het traject
de Groene dijk vanaf de jachthaven tot aan het hek bij de molen. Achteraf
was dit maar goed ook want we hadden deze ruimte van dik 100 mtr wel
nodig om de ruim 95 deelnemers in te delen. Deze opkomst overtrof alle
verwachtingen. Het is in onze beleving nog nooit eerder voorgekomen dat
de animo zo groot zou zijn. Mede hierdoor is de wedstrijd een groot succes
geworden.

Ook de vangsten waren goed tot zeer goed te noemen en zo kwamen we tot
de volgende uitslag.
Op de eerste plaats; ’t Swannestee’ groep A uit Langweer met een totaal
score van 637 cm.
Tweede werd ‘De Trieme’ Groep A uit St Johannesga met 597 cm .
Derde is geëindigd ‘It Klimmerbled’ groep B uit St Nicolaasga met 512 cm.
Er is door alle groepen flink vis gevangen maar de eerste drie sprongen er
echt uit.

Uiteindelijk hebben we 24 vakken uitgezet voor 24 groepen maximaal 5
personen per groep. De meeste scholen hadden zich aangemeld met 2 of 3
groepen en 5 scholen hadden 1 groep opgegeven. Het was nog wat gepuzzel om alle groepen in het juiste vak te plaatsen maar uiteindelijk lukte dat
ook. En zo kon om 17.00 uur de wedstrijd los. Het weer werkte geweldig
mee het was zonnig en er stond niet al teveel wind.

De drie winnaars mochten elk een beker in ontvangst nemen en de winnaar t Swannestee krijgt ook nog de wisselbeker, plus dat er aan iedere
deelnemer nog een presentje is uitgedeeld. Dit werd door de kinderen zeer
gewaardeerd. Ook kregen de drie winnende groepen als extraatje nog een
setje dobbers. Rest mij nog te melden dat het bestuur iedereen wil bedanken voor hun deelname in het bijzonder ook de begeleiders en controleurs.
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HSV Voorwaarts Drachten
Mores...
Steeds vaker krijgen we als vereniging te maken met klachten omtrent overlast
die sportvissers veroorzaken. Soms lijkt het erop dat sportvissers, die ergens hun
hengeltje willen uitgooien, denken dat ze zich alles kunnen veroorloven en met
niemand rekening hoeven te houden. Haal het niet in je hoofd om er iets van te zeggen,
want dan wordt veel verbaal geweld gebruikt om je duidelijk te maken dat je er niet
mee moet bemoeien. Herkenbaar?
Deze individuen veroorzaken indirect echter
nogal wat problemen waar alle andere sportvissers de gevolgen mede van ondervinden.

Enkele voorbeelden
Er zijn in het buitengebied wateren die niet meer
vanaf de landerijen van sommige boeren bevist
mogen worden. Doordat er vislijnen zijn blijven
slingeren en niet opgeruimd of blikjes werden
achtergelaten, die later versnipperden in de
maaimachine raakte vee soms dodelijk gewond.
Logisch dat sportvissers niet meer welkom zijn.
Je eigen rotzooi even meenemen moet toch
eigenlijk geen moeite zijn.
Er zijn trailerhellingen afgesloten, omdat de
mensen die er in de buurt wonen, hebben
geklaagd over overlast. Vaak liggen deze hellingen midden in een woonwijk. Sportvissers
die daar traileren zetten hun auto het liefst zo
dicht mogelijk bij en houden geen rekening met

het feit dat omwonenden ook graag bewegingsvrijheid willen houden. Bovendien is het
vaak nogal lawaaierig als de boten ’s morgens
vroeg gaan traileren. Vissers die tegen elkaar
lopen te schreeuwen, dichtslaande autodeuren
en gesprekken die met hoog volume worden
gevoerd. In de zomermaanden gebeurt dat vaak
al erg vroeg en mensen worden daar niet echt
blij van.
Ook is er een ankerverbod op een aantal
drukbevaren kanalen, omdat er sportvissers
waren die vonden dat ze midden in de vaargeul
moesten kunnen ankeren. Als dat maar
vaak genoeg gebeurt is het vanzelf voorbij.
Soms vraag ik me wel eens af hoe lang we
er nog vanuit een bootje mogen vissen, als
ik de capriolen zie die sommige sportvissers
uithalen…
In deze tijd van het jaar wordt er vooral in de
woonwijken die rondom haventjes of uitlopers

van grote wateren zijn gebouwd veel gevist met
dood aas. Daar is op zich niks mis mee, want het
kan prachtige visserij opleveren. Als je als sportvisser je auto persé aan het water wilt parkeren
en deze daarbij gewoon bovenop de aangelegde
beplanting plaatst, worden de omwonenden
ook daar niet echt vrolijk van. Zeker niet als er bij
nat weer diepe sporen in een eventuele grasmat
worden gereden. Daar krijgt het bestuur van
de hengelsportvereniging dan natuurlijk een
telefoontje over.

Oproep
Hoewel ik niet de illusie heb dat we deze “rotte
appelen” zullen bereiken via een stukje in Fisk &
Wetter, wil ik wel een oproep doen aan alle Friese
sportvissers.
Als we op alle gewenste stekken willen blijven
vissen, of gebruik maken van voor sportvissers
aangelegde voorzieningen, zullen alle sportvissers zich moeten gedragen alsof ze te gast zijn
en rekening moeten houden met anderen. Door
elkaar aan te spreken op (wan)gedrag kunnen we
dat bereiken. Als je dan de vraag krijgt waarmee
je je bemoeit, kun je gewoon melden dat je op dat
moment de belangen van onze mooie sport aan
het behartigen bent.

Er zijn gelukkig nog veel sportvissers die wel weten hoe het hoort...
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Voorzitterswisseling
Op de afgelopen ledenvergadering is de functie
van voorzitter overgegaan van Siebe Huizenga
naar Jouke Jansma.
Siebe is reeds meer dan 30 jaar voorzitter van
HSV Voorwaarts en is nu heel tevreden dat hij
het stokje kan overgeven aan Jouke.
Voorlopig blijft Siebe wel zitting houden in
het bestuur omdat zijn jarenlange ervaring,
opgedane kennis en inbreng nog zeer wordt
gewaardeerd.

Dat Siebe en Jouke elkaar ook onderling al heel
lang kennen, toont de foto die gemaakt is tijdens
de opening van de trailerhelling bij ‘it Djippe gat’ in
mei 2007. Nadat Jouke zijn boot op de trailerhelling als eerste te water had gelaten is hij samen
met Siebe en de toenmalige wethouder Cees
Kuipers een slag over ‘it Djipe Gat’ gegaan. De
fotograaf voorin de boot is Anne van der Woude.
Wat het gebaar van de wethouder aangeeft is
ons niet geheel duidelijk…….

Algemene
ledenvergadering
Dinsdag 14 april 2020
De Lawei, Drachten
Inloop vanaf 19.30 uur
Start vergadering: 20.00 uur
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HSV De Snoek
Van de jeugdcommissie
De jeugdcommissie heeft haar programma weer klaar voor het komend
jaar. Er worden weer diverse activiteiten voor de jeugd georganiseerd. Meer
informatie over het programma en de wijze van inschrijven vind je op onze
site onder het kopje “Jeugdpagina”.
1 april en 8 april: Op deze 2 woensdagavonden zijn de doedagen gepland.
Op de eerste avond leer je van alles over het witvissen en ga je je eigen tuigje
maken. Op de tweede avond gaan we vissen met je eigengemaakte tuigje!
Met deze avonden kun je je alvast voorbereiden voor de Scholenwedstrijd.
17 april: Scholenwedstrijd Weststellingwerf.
16 mei: Koppelwedstrijd in Mildam.

Ledenvergadering
Vrijdag 24 april 2020
in Snackpoint, Oppers 55 te Wolvega
Aanvang: 20.00 uur

30 mei: FK jeugd. Deze wedstrijd wordt georganiseerd door Sportvisserij
Friesland.
20 september: Clubkampioenschap van Weststellingwerf.
1 november: Koppelwedstrijd bij de Kluft in Ossenzijl.

Wedstrijdkalender 2020
Zomercompetitie

Weststellingwerfs Kampioenschap

22 maart: Helomavaart
5 april: Arembergergracht
19 april: P.M Kanaal Leppedyk
17 mei: Heerenveen
7 juni: Kanaal Steenwijk
28 juni: Hooivaart
12 juli: Heerenveen
23 augustus: Urkervaart
13 september: P.M Kanaal Spannenburg
27 september: Helomavaart
Voor lotingslocatie en aanvangstijden zie website www.desnoek.nl

3 mei: Helomavaart
Voor lotingslocatie en aanvangstijden zie
www.desnoek.nl

Om te mogen deelnemen moet je minimaal 16
jaar zijn (dit vanwege de veiligheid)!

Clubkampioenschap
16 juni: Helomavaart
(steigers 70-150) 19:00-21:30
26 juni: Helomavaart
(steigers 1-69) 19:00-21:30
3 juli: Helomavaart
(steigers 70-150) 19:00-21:30

Open wedstrijden
7 april: 55+ wedstrijd Helomavaart
17 oktober: open wedstrijd Helomavaart
Meer informatie over onze open wedstrijden is te
vinden op onze site www.desnoek.nl

Afsluiting zomercompetitie
Op zaterdagavond 9 november vond weer de
gezellige avond plaats ter afsluiting van de
zomercompetitie. Deze afsluiting vond plaats bij
Fit en Fun Plaza in Wolvega. Alle vissers die hadden mee gevist met de zomercompetitie waren
uitgenodigd. Nadat iedereen was voorzien van
een drankje en even had kunnen bijpraten werden
de prijzen van het afgelopen seizoen uitgereikt.
De wisselbeker voor de keurslager Hoeksmakop-

Koppelwedstrijden
14 juni: vrije koppel Groot Verlaat
6 september: Hoeksma-Bokaal Ossenzijl
Voor lotingslocatie en aanvangstijden kijk op
www.desnoek.nl
Bovenstaande wedstrijden zijn alleen voor leden
van onze eigen vereniging. Alleen voor de vrije
koppelwedstrijd geldt dat er één sportvisser
lid moet zijn en de andere in het bezit van een
geldige VISpas voor het betreffende water.

Winnaars zomercompetitie met v.l.n.r.:
Rene Tibbesma, Koerts Schokker en
Jan van der Weide

pelwedstrijd ging naar Henk Oosterhof en Freek
Blauw. De wisselbeker voor het clubkampioenschap (aangeboden door hengelsportzaak de
Visvrind) ging naar Henk Oosterhof. Hierna was
de uitreiking van de prijzen van de zomercompetitie. De algemeen winnaar was Koert Schokker.
Hij kreeg de wisselbeker en een cadeaubon te
besteden bij de Visvrind. De andere vier prijswinnaars kregen ook een cadeaubon.
De uitslag: 1e Koert Schokker,
2e Jan van der Weide, 3e Rene Tibbesma,
4e Willem Schokker en 5e Edwin Bruinenberg
Na het zakelijke gedeelte van de avond stond er
voor iedereen een koud/warm buffet klaar.

Wintercompetitie 2019/2020
Op 13 oktober was weer de start van de wintercompetitie. Op het moment van dit schrijven
zijn er 4 wedstrijden gevist van de in totaal 9
wedstrijden die worden gevist in de periode half
oktober t/m begin maart. Er deden deze eerste
wedstrijd 12 winterharde vissers mee. De wedstrijd werd gehouden in de Tjonger te Mildam.
Op de eerste plaats eindigde Koert Schokker.
(5570gr, 72 vissen). De tweede plaats was voor
Dirk de Boer (4010gr, 60 vissen) en als derde
eindigde Siep Woudstra (3625gr, 28 vissen).
De tweede wedstrijd was in het Steenwijkerdiep
tussen Groot Verlaat en de Hesselingdijk.
Er deden 16 vissers mee waaronder 1 nieuwe visser die gelijk als eerste eindigde. De eerste plaats
was voor Hielke Rodenhuis (2285gr, 16 vissen).
Op de tweede plaats eindigde Dirk de Boer
(1495gr, 20 vissen) en derde Popke Boezerooij
1355gr, 11 vissen.
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De derde wedstrijd werd gevist in het Kanaal van
Heerenveen. Ditmaal 13 vissers die de strijd aan
gingen met elkaar.
De eerste plaats was voor Koert Schokker
(3785gr, 14 vissen)
Op de tweede plaats eindigde Siep Woudstra
(3190gr, 12 vissen) en op de derde plaats Willem
Schokker 3485gr, 9 vissen).

De vierde wedstrijd werd gehouden in het Kanaal
van Ossenzijl ter hoogte van de Kluft. Er deden
12 vissers mee. Op de eerste plaats eindigde Rein
Koelma (2395gr, 3 vissen). Als tweede eindigde
Rinse Popma (1535gr, 9 vissen) en op de derde
plaats Gerrit van Smirren (2020gr, 2 vissen).
Voor de volledige uitslag van alle wedstrijden:
www.desnoek.nl

55+ wedstrijd dinsdag 7 april 2020
Wilt u mee doen aan onze jaarlijkse 55+ wedstrijd? Geef u dan snel op via het inschrijfformulier op onze website.
Hier is ook alle informatie te vinden aangaande
de wedstrijd.
Voor eventuele vragen kunt u terecht via
wedstrijdcommissie@desnoek.nl

HSV Leeuwarden
Dagje vissen met Mika
Of ik zin had in een dagje snoekvissen met Mika vraag zijn vader mij. Nou in een dagje
snoekvissen heb ik altijd wel zin, dus een afspraak was snel gemaakt. Voor de zaterdagen
ben ik altijd met mijn vaste vismaat aan het vissen, dus werd voor een andere dag
afgesproken.

Sportvisser in de dop
Mika werd op de bewuste afspraak ‘smorgens
om 8 uur bij mij thuis door zijn vader afgezet.
Daarna samen in de auto met de boot achter de
auto richting de trailerhelling. Alles in de boot
laden, boot van de trailer laten glijden, reddingsvesten aandoen en weg waren we. De hengels
werden klaargemaakt en we besloten allebei
met een shad als snoekverleider te starten.
Mika vertelde dat hij naast het snoekvissen ook
karpers aan de lijn probeert te krijgen, en niet
zonder succes. Zomers op karper en ‘swinters
op snoek, zo heeft hij dat verdeeld. Behalve
vissen moet Mika zijn tijd ook nog aan studeren
opofferen. Zijn doel is automonteur worden
omdat hij dat een mooi en uitdagend vak vindt.
Gelet op zijn fanatieke visserij die ik zag deze

dag gaat dat vast goedkomen. Het vissen is hem
door zijn vader (die zelf ook fanatiek sportvisser
is) geleerd, maar ook zijn pake heeft het vuurtje
in het verleden bij hem aangewakkerd. Ervaring
heeft hij intussen al. Behalve vissen in de eigen
regio heeft hij samen met zijn vader ook al in
het buitenland gevist. Hij is duidelijk een grote
sportvisser in de dop!

Fanatiek
De beten lieten redelijk lang op zich wachten. We
moesten het lang doen met een aanbeet die niet
gehaakt werd. Maar Mika
liet zich niet ontmoedigen
en ging fanatiek verder
met vissen. En nadat hij
een andere shad aan de
speld hing verzilverde hij
binnen de minuut zijn
eerste aanbeet. De kop
was er af. De mooie snoek
werd vakkundig onthaakt
en na het maken vaneen
foto met een mobieltje
snel weer terug gezet in
haar eigen natte element.
Daarna werd met
enige regelmaat een beet
gemist, of een losschieter
waar we niet vrolijk van
werden. Maar uiteindelijk

Algemene
ledenvergadering
Woensdag 13 mei 2020
Locatie: MFC Markant,
Wite Mar 7, 8939 CC Leeuwarden
Inloop vanaf: 19.30 uur
Aanvang: 20.00 uur

wist Mika toch 8 mooie snoeken te vangen wat
onze visdag de nodige kleur gaf. Al met al heeft
Mika mij laten zien dat hij vissersbloed in zijn
aderen heeft. We hebben afgesproken dat we het
zeker nog eens over zouden doen.
Sjors Hempenius
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