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Sportvisserij Fryslân
Loop niet mee!
Het is nog vroeg wanneer de eerste groep scholieren en hun
begeleiders het binnenterrein van het politiebureau Harlingen op
fietst. Vandaag is het namelijk een komen en gaan van scholieren
die in groep 8 van de diverse basisscholen in de gemeente
Harlingen zitten. Deze scholen hebben afgelopen seizoen
meegedaan aan het scholenproject “Loop niet mee!”

Toezichtskring
Zoals ieder jaar staat de stand van de Toezichtkring in de garage. De scho
lieren noemen dit ook wel de stand van de milieupolitie.
De werkzaamheden van de twee milieuagenten wordt ruwweg opgedeeld
in: Milieu, Dierenwelzijn, Watertoezicht, Korpscheftaken.
Bij de uitvoering van hun werkzaamheden werken de MDWK’ers veel samen
met o.a. de Buitengewone Opsporingsambtenaren van Staatsbosbeheer,
It Fryske Gea, Wetterskip Fryslân, Sportvisserij Fryslân, FUMO, enz.
Daarom niet alleen een stand van de politie op MDWK gebied, maar ook dit
maal van Sportvisserij Fryslân.

Sportvisserij Fryslân

Als afsluiting van het project komen de scholieren naar het politiebureau en
krijgen daar op diverse locaties in en buiten het politiebureau de vele facet
ten van het politiewerk te zien bij de diverse stands, zoals: Politie algemeen
– Mobiele Eenheid – Politie voertuigen – Toezichtkring – Politieboot.

De stand van Sportvisserij Fryslân wordt bemenst door Jan Koning en
Piet Roedema. Jan en Piet hebben de beschikbare tafels vol liggen met
informatie over het sportvissen. Op de tafel een stapel jeugdvergunningen
die vandaag gratis worden uitgedeeld.
Jan en Piet vertellen bij toerbeurt enthousiast over het hebben van een
VISpas; het meevissen, viscursus op school, enz. Natuurlijk worden er de
nodige vragen deskundig beantwoord.
Nadat Jan en Piet hun verhaal hebben gehouden, schuift de groep door.
Nog snel even een bakje koffie voor Jan en Piet en de volgende groep staat
al weer voor de tafel om hun verhaal aan te horen. Aan het einde van de dag
zijn er 188 kinderen met hun begeleiders langs geweest.
Moe maar voldaan worden de vlaggen weer ingepakt en de stapel ingevulde
jeugdvergunningen worden verzameld. Na een korte nabespreking en een
handdruk, rijden Jan en Piet vervolgens door de geopende poort van het
politiebureau Harlingen terug naar huis.
Doede de Boer, Politie Fryslân

Friesland.nl
In de voorbereidingen op de SportVisElfstedenTocht, die op dit moment in
herhaling iedere zondagochtend om 9 uur wordt getoond op RTL 7, zijn de
contacten tussen Sportvisserij Fryslân en Merk Fryslân behoorlijk intensief
geworden. Dit heeft er in korte tijd toe geleid dat Merk Fryslân doordrongen
is van de toeristische potentie van de sportvisserij en dan met name in
Fryslân. Om deze potentie te exploiteren heeft Merk Fryslân op haar web
site www.friesland.nl de nodige ruimte ingeruimd voor de sportvisserij.

Friesland.nl
Friesland.nl ondersteunt de uitzendingen van de Sportviselfstedentocht
van VIS TV met een website waarop alle sportvisinformatie verzameld is.
Van informatie over de VISpas tot de beste visplekjes en de gespeciali
seerde viscampings.
Friesland staat bekend als watersportprovincie en ook de fietsers en wan
delaars weten de provincie goed te vinden.
De 35.000 bij Sportvisserij Fryslân aangesloten sportvissers zie je
regelmatig hun hengels uitwerpen. Daarnaast wordt er naar schatting nog
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jaarlijks door 100.000 mensen uit binnen- en buitenland in Fryslân gevist.
“Geen andere provincie biedt zo`n divers aanbod als Friesland. Het is dus
een logische stap om deze samenwerking aan te gaan en te laten zien hoe
mooi Friesland voor sportvissers is,” aldus Martin Cnossen, directeur van
Merk Fryslân.
Kijk voor al deze informatie op www.friesland.nl

In het kader van het terugdringen van het vissen met lood en de zoektocht naar alternatieven volgt
hier het verhaal van pionier Jib Bazuin die ondertussen zijn eigen ‘loodlijn’ heeft ontworpen.

Het juiste vislood
Een milieuvriendelijk alternatief voor lood
Als geboren eilander, ik woon op Schiermonnikoog, was ik als kind al bezig
met sportvissen. Bij het afwateringssluisje vingen we stekelbaarsjes en
kleine paling met de hand. Vanaf de steigers hier op het eiland, waren
we met vierkant-net en hengels bezig. Al vanaf mijn 6e jaar verkocht ik
zeepieren aan toeristen en toen ik enkele jaren geleden een Hengelverhuur
bedrijf startte, kon ik het reclamebord “Zeepieren te koop” weer opnieuw
gebruiken.

Stroming
Het begon me op te vallen hoeveel (anker)lood mijn klanten verspeelden.
Deze loodvervuiling is groot en brengt een grote belasting mee voor het
milieu. Daardoor ben ik me gaan verdiepen in milieuvriendelijke alterna
tieven. De grootste uitdaging hierin was het ankerlood. Uren heb ik aan
de vloedlijn gestaan met diversen modellen totdat ik eindelijk ‘het Juiste
vislood’ te pakken had!
In plaats van tegen de stroming te ‘vechten’ maakt het Juiste vislood
gebruik van de stroming. Door zijn vorm drukt de stroming het zwaarste
gedeelte van zich af, waardoor het anker zich in het zand vasttrekt.
Na een paar keer vissen merkte ik dat ik op de goede weg zat, dit product
wil ik als een goed en milieuvriendelijker alternatief op de markt zetten.
Mijn maat Henk bouwde een website www.hetjuistevislood.nl en nu zijn
we bezig bekendheid te verwerven.

Grindpad
Het is duidelijk dat sportvissers al goed met alternatieven bezig zijn. De
leukste opmerking die ik hoorde was van een visser die zei: “Mijn buurman
houdt geen grindpad meer over”.
Het Juiste vislood bestaat uit cement en ijzer. Het wordt met de hand
gemaakt en neemt de kleur van de bodem aan. Bij verlies roest het ijzer weg
en zal het cement vergaan.

Momenteel leveren we 3 soorten n.l. Ankerlood, Gripper en Karperlood.
Ik ben nu bezig met ‘drop-off’ lood, wat binnenkort ook op de website
komt te staan. Al de producten worden verzonden in gerecycled karton en
papier.
Wilt u meer weten? Kijk op: www.hetjuistevislood.nl en op facebook.

Bij de Voorplaat
Op 16 juni heeft er een zeer geslaagd Jeugdevenement plaatsgevon
den nabij restaurant de Grote Wielen, Leeuwarden. Op de midden
pagina vind je een fraai fotoverslag.
Op 15 september vindt een zelfde evenement nog plaats op het
Starteiland in het Sneekermeer. Je kunt je aanmelden op de website
visseninfriesland.nl/jeugd
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HSV De Voorn, De Deinende Dobber, Ons Genoegen
Van de wedstrijdcommissie
In april is de zomercompetitie van HSV de Voorn, de Deinende
Dobber en Ons Genoegen van start gegaan. Een korte terugblik…

Eerste wedstrijd
De eerste wedstrijd werd op 31 maart aan de Zwette bij Reduzum gevist.
Het eerste uur wou de vis goed bijten, daarna vielen bij veel vissers de aan
beten stil. De vissers aan de kop- en staartkanten van het parcours bleven
echter stug doorvangen. Winnaar in de A-klasse werd Frans Temme met
6.063 gram. In de B-klasse won Ruud de Boer met 4.372 gram.

Tweede wedstrijd
De tweede wedstrijd werd op 28 april gevist aan de Workumer Trekvaart
bij Parrega. De vissers die op de kop of het einde zaten, of daarnaast, waren
in het voordeel. Er is goed gevangen. De vangst bestond voornamelijk uit
brasem en grote kolblei. In de A-klasse won Piet Topma met 9.658 gram,
in de B-klasse werd het hoogste gewicht gevangen door Tonny Landskroon
met 5.787 gram.

Derde wedstrijd
Op 19 mei werd de derde wedstrijd aan de Bonkevaart bij Leeuwarden
gevist. Na een tijdje begon het te stromen, waardoor de vis wat actiever
werd. Om 12.00 uur werd de vis gewogen door de wedstrijdcommissie.
Frans Temme won in de A-klasse met 5.118 gram. In de B-klasse werd
Emiel van der Laag winnaar met 2.790 gram.

Vierde wedstrijd
De vierde wedstrijd op 16 juni werd aan het Heerenveens Kanaal bij
Heerenveen gevist (tegenover BASF). Op de eindstek deed Harrie Olde
Olthof goede zaken en wist met 14.030 gram vis de andere vissers ver
achter zich te laten. In de B-klasse won Ruud de Boer met 2.375 gram.

Nachtwedstrijd
In de nacht van 22 op 23 juni is de jaarlijkse nachtwedstrijd gevist aan

Frans Temme (nachtwedstrijd Oude Schouw, 22 juni)

het Prinses Margrietkanaal bij Oude Schouw. Vooraf was een gezellige
barbecue. Freerk van Duinen bedankt voor het braden van de worstjes,
spiesen en hamburgers! Zo rond 21.00 startte de wedstrijd en er werd
doorgevist tot 07.00 uur ‘s morgens. De meeste vis werd gevangen aan
de overzijde van het kanaal, maar ook op kortere afstand werd af en toe
een flinke brasem gevangen. De strijd ging met name tussen Harrie Olde
Olthof en Klaas Bakker. Beide heren vingen goed vis, zodat het tot het
laatst spannend was wie de wedstrijd ging winnen. Om 07.00 uur werd
de vis gewogen en geteld. Harrie werd uiteindelijk nipt winnaar van de
wedstrijd met ruim 42 kilo vis. Na afloop kregen alle deelnemers een
fraaie vleesprijs mee naar huis.

WSVC Workum
Forelvissen
Op zaterdag 15 september houden wij weer een forelvisdag. We gaan deze
keer naar ‘Forel for all’ bij Sint Annaparochie.
We vissen van 12 uur tot 16 uur. Na afloop is er een BBQ. De eerste con
sumptie bij aankomst is voor rekening van de hengelsportvereniging. We
hopen op veel deelname dus geef je snel op want vol is vol
Het adres van de visvijver ‘Forel for all’ is Hemmemaweg 12 te Sint Anna
parochie. Voor het reglement van de visvijver kunt u kijken op
www.forel-for-all.nl
Meer info en inschrijving kunt u vinden op de website van hsv Workum.
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Streetfishing
Op zondag 28 oktober houden wij ons jaarlijkse Streetfishingdag
We vissen volgens de regels van streetfishing. Deze kunt u tzt terugvinden
op de website. Hier kunt u zich ook opgeven en verdere informatie vinden.

Bestuursleden
Zoals al eerder vermeld zijn wij op zoek naar nieuwe Bestuursleden. Als
jij geinteresseerd bent dan kun je altijd contact opnemen met een van de
bestuursleden of via de website www.hsv-workum.nl

Advertentie

VangstGalerij
Deze keer foto’s van het zeer geslaagde Jeugdevenement op 16 juni bij de Grote Wielen
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.
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Ons Genoegen Makkum
Agenda
Datum:

Evenement:

Voor wie:

Waar:

01-09-2018
12-09-2018
21-10-2018
08-12-2018

Karperkoppel
Jeugdviswedstrijd
Dagje Trollen
Roofviskoppel Boot

Open
Basisschool (8-12 jr)
Jeugd
Open

Makkum
Bolsward
Makkum
Makkum

Voor het aanmelden voor deze evenementen
verwijzen we je naar de website:
www.hsv-makkum.nl
Hou ook onze Facebook pagina @hsvmakkum
in de gaten voor meer nieuws.

Even voorstellen: Pieter de Vries

Begin 2017 stelde het bestuur de vraag aan de ALV wie zijn handen uit de
mouw wilde steken om met name voor de jeugd als aanjager te funge
ren voor hun evenementen. Ik heb daarop aangegeven hier wel tijd voor
beschikbaar te willen stellen. Vanaf dat moment draai ik mee in het bestuur
en ben tijdens de ALV van afgelopen voorjaar benoemd als algemeen

bestuurslid. Daarnaast ben ik voor “Ons Genoegen” de contactpersoon
voor Fisk&Wetter.
Even in vogelvlucht over mijzelf; Geboren in 1968, getrouwd met Hinke,
dochter Amber (en pleegvader mogen zijn voor inmiddels de nodige
pleegkinderen), wonende in Bolsward. In het dagelijks leven ben ik ICT’er
en daarnaast raadslid in gemeente Súdwest-Fryslân.
Als sportvisser beschouw ik mijzelf als een allrounder. Ik hou van veel
verschillende manieren om onze prachtige sport te bedrijven. Met de buur
mannen met de vaste stok voorntjes en brasems pikken, op jacht naar de
karpers in de buurt maar net zo makkelijk een beetje vliegvissen tussen de
pompeblêden als ook met de spinnerhengel actief jagen op snoek en baars.
Het draait om lekker buiten zijn, genieten van het weer (in alle soorten),
hoofd leeg maken en je eigen batterij opladen om de drukke dagelijkse sleur
weer aan te kunnen. Werkt perfect – zou eigenlijk gewoon in het basispak
ket van je zorgverzekeraar moeten zitten ;-)!
Sinds kort ben ik naast viscoach ook nog vismeester geworden en ga ik mij
inzetten om kinderen op de basisscholen (groep 7/8) het plezier in vissen
bij te brengen. Het is belangrijk dat we onze jeugd weer meer naar buiten
krijgen en actief bezig zijn met vissen vinden erg veel kinderen eigenlijk toch
erg leuk.

Even voorstellen: Bart van Veenendaal
Mijn naam is Bart van Veenendaal, ik woon in Harlingen en ben fanatiek
sportvisser.
Sinds een jaar ben ik lid van HSV Makkum “Ons genoegen” en ik werd
tijdens de ledenvergadering, begin 2018, meteen ook maar gevraagd om
penningmeester te worden. Dat heb ik dan ook maar aanvaard en ik heb zin
om mijn steentje bij te dragen aan onze club.
Ik ben sinds mijn jeugd besmet met het sportvisvirus, na een aantal jaar
niet te hebben gevist heb ik dit weer opgepakt. Het fijne van vissen vind ik
dat ik er mijn rust in vind en de dagelijkse zorgen kan vergeten. Ik ben in het
dagelijkse leven werkzaam als zeilmaker bij de Vries Sails te Makkum, wat
best wel stressvol werk is en dan is het wel heel lekker om na het werk even
tot rust te komen langs het water. Na het werk gooi ik dus vaak even een
dobber in het water.
Ik hoop dat ik nog vele medevissers zal treffen aan het water om samen te
genieten van het vissen.
“Tot later aan het water”.
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Ons Genoegen Makkum
Jeugdviswedstrijd
Op woensdagmiddag 12 september organiseren wij een
jeugdviswedstrijd voor de basisschooljeugd, van 8 tot 12
jaar oud, in Bolsward aan de Stadsgracht nabij Plein 1455.
We verzamelen ons om 14:00 op plein 1455, we vissen één
uur en rond de klok van vier uur is de prijsuitreiking. Voor
iedere deelnemer is er een prijs en daarnaast krijgt iedere
jeugdige deelnemer óók nog een JeugdVISpas 2018! Voor het
assisteren bij het optuigen van de hengel en het onthaken van
de gevangen vis wordt gezorgd. Voor aas (maden) en lokvoer
wordt ook gezorgd, met dank aan Discus van der Feer.
Voor het aanmelden voor dit evenement verwijzen we je naar
de website www.hsv-makkum.nl, daar vind je ook extra
informatie. Hou ook onze Facebookpagina
(facebook.com/hsvmakkum) in de gaten voor mededelin
gen over dit evenement.

Karperkoppel/gezelligheidswedstrijd 1-2 september
in Friesland, de exacte locatie wordt bekend gemaakt op de aangegeven
verzamelplaats. Net als vorig jaar staat gezelligheid voorop!
Er wordt verzameld in de winkel van Idzenga Hengelsport, waarna wij na
een korte instructie naar de waterkant vertrekken. Bij aankomst wordt er
door de koppels een lootje getrokken en worden de stekken opgebouwd.
Na deze zware klus wordt er lekker gebarbecued en een drankje gedronken
zodat iedereen elkaar even kan leren kennen. Na de Barbecue is het dan
echt tijd om lekker te gaan vissen. Er wordt gevist van 18.00 t/m 12.00
gevolgd door de prijsuitreiking. Wie zal er dit jaar winnen?
De inschrijving is inmiddels al enige tijd open en de kans is groot dat de
wedstrijd al vol zit. Wil je ook graag een keer mee doen aan een van onze
karper evenementen? Of wil je mee helpen organiseren van een leuk
karperevenement? Ga dan naar www.hsv-makkum.nl, schrijf je in of
laat je emailadres achter! We komen graag met jou in contact. Jouw ideeën
en hulp zijn welkom.
Voor onze leden organiseren wij voor de 3e maal een karperkoppel wed
strijd voor maximaal 8 koppels. Er wordt gevist aan een openbare vaart

Dagje Trollen voor de Jeugd!
Ook dit jaar organiseren wij wederom het dagje trollen voor de jeugd. Op
zondag 21 oktober verzamelen we ons in Makkum om 9:30 en vissen dan
tot 16:00. Zo’n dagje op het water maakt je natuurlijk hongerig en dorstig
en dus sluiten we zoals gebruikelijk af met een patatje en wat te drinken.
Voor het aanmelden voor dit evenement verwijzen we je naar de website:
www.hsv-makkum.nl, daar vind je ook extra informatie. Hou ook onze
Facebook pagina (facebook.com/hsvmakkum) in de gaten voor mede
delingen over dit evenement.
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De karpercommissie, Sonny & Silvio Teunissen

HSV De Deinende Dobber
Lytse Fisker 2018, tussenstand
De jeugdcompetitie van “de Lytse Fisker” is halverwege en er is tot nu toe
goed gevangen. De eerste wedstrijd werden er maar liefst 8 verschillende
vissoorten gevangen. Zo ving Jacob een flinke giebel en een dikke brasem.
Ytsen wist een zeelt te haken.
Wat opvalt is dat er elke wedstrijd meer wordt gevangen.
Op 20 juni telden we 86 vissen. Ytsen Vroon was de winnaar. Hij had maar
1 vis meer dan Simen en Jacob. Dries werd 5e maar wist wel de grootste
Dries, geconcentreerd tijdens de 3e wedstrijd

vis te vangen. Een blankvoorn van 24 cm. Sam en Dries staan nu 5e en 6e
maar zij hebben een wedstrijd minder gevist. Arjen scoorde elke wedstrijd
4 punten. Iets meer mazzel en hij vist zich de volgende keer zo in de top 3.
Er is in de competitie nog van alles mogelijk. Met nog 3 wedstrijden te gaan
kan iedereen nog kampioen worden.
Naam
Ytsen Vroon
Simen Westra
Jacob Terpstra
Arjen Westra
Sam Lindeboom
Dries Groenewoud

Wedstr. 1
23 mei
19 vissen
1 punt
4 vissen
5 punten
5 vissen
3 punten
5 vissen
4 punten
14 vissen
2 punten
Naw
6 punten

Totaal aantal vissen 47

Wedstr. 2
6 juni
25 vissen
2 punten
33 vissen
1 punt
1 vis
6 punten
4 vissen
4 punten
2 vissen
5 punten
5 vissen
3 punten

Wedstr. 3
20 juni
23 vissen
1 punt
22 vissen
2 punten
22 vissen
3 punten
11 vissen
4 punten
Naw
6 punten
8 vissen
5 punten

70

86

Totaal aantal
punten
4
8
12
12
13
14

Er volgen nog wedstrijden op 4 juli, 5 september en 12 september.

HSV De Voorn
VISpas 2019
Per 1 januari 2019 wordt de afdracht aan
Sportvisserij Nederland en Sportvisserij
Fryslân met elk 1 euro verhoogd. In het
verleden heeft de ledenvergadering besloten
dat eventuele verhogingen van de afdracht
niet hoeft te worden goed gekeurd door de
ledenvergadering. Maar omdat de financiële
positie van de vereniging dusdanig positief
is, is er tijdens de laatste ledenvergadering
besloten dat van de totale afdracht ver
hoging van 2 euro maar 1 euro wordt door
berekend aan de leden.
Begin oktober zal de incasso voor het nieuwe
contributiejaar weer plaats vinden. Sportvis
serij Nederland zorgt er dan voor dat u uw
nieuwe VISpas het einde van 2018 in huis
heeft. De leden die niet via een automatische
incasso betalen ontvangen eind oktober van

Sportvisserij Nederland een acceptgiro. Als u
wilt opzeggen als lid van onze vereniging dan
wil ik u verzoeken dit voor 1 oktober te doen.
Dit verzoek geldt ook voor de leden die ons
een automatische incasso hebben verleend
en willen opzeggen. Het verschuldigde
contributiebedrag wordt dan niet onnodig
van uw rekening afgeschreven met alle admi
nistratieve handelingen daaraan verbonden.
Opzeggen kan bij Sportvisserij Nederland.

Einde HSV de Voorn nabij?
Ondanks het ledenbestand van bijna 1000
leden is het voor het bestuur bijna onmo
gelijk om leden te vinden die zitting in het
bestuur willen nemen. Hierdoor is onze
secretaris al enkele jaren als interim actief en
is hij sinds vorig jaar ook nog waarnemend

voorzitter geworden. Na herhaaldelijke
oproepen in dit blad en op onze website heb
ben we tot nog toe geen nieuwe bestuursle
den kunnen vinden die taak van voorzitter,
secretaris of algemeen bestuurslid op zich
willen nemen. Hierdoor is tijdens de leden
vergadering van april jongst leden besloten
dat, indien er geen nieuwe bestuursleden
worden gevonden de vereniging per 1 januari
2021 wordt opgeheven. Dit besluit zal sta
tutair nog wel op de eerstvolgende leden
vergadering moeten worden bekrachtigd.
Het bestuur vindt het jammer dat dit besluit
moest worden genomen, maar ziet geen
verdere uitweg.
Namens het bestuur HSV de Voorn,
Sytze van der Meer, Penningmeester
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HSV ’t Snoerke Burgum
Van het bestuur
AVG-wetgeving
Met ingang van 25 mei 2018 is de Alge
mene Verordening Gegevensbescher
ming (AGV) van kracht. Deze Europese
verordening is rechtstreeks geldend in
alle landen die zijn aangesloten bij de
Europese Unie. Ook Nederland maakt
hier deel van uit. Daarom vervangt deze
AGV de Nederlandse Wet Bescherming
Persoonsgegevens (WBP)
De AGV stelt regels met betrekking tot
het verwerken van persoonsgegevens
ter bescherming van de persoon waar
van deze gegevens worden verwerkt.
Het betreft alle gegevens waarmee een
persoon te identificeren is.

Tariefverhoging VISpas
per 01-01-2019

(Adres)mutaties i.v.m
VISpas 2019

Nogmaals willen we jullie onder de
aandacht brengen dat tijdens de laatste
algemene leden vergadering is afge
sproken om per 2019 de gelden van
de VISpas voor senioren ter verhogen
met € 2,00. Dit betekent dat je voor
de VISpas vanaf 2019 € 35,50 betaald.
De reden hiervoor is dat Sportvisserij
Nederland en Sportvisserij Fryslan beide
de bedragen die wij als vereniging aan
hun moeten afdragen met een € 1,00
hebben verhoogd. Deze verhoging geldt
niet voor de JeugdVispas.

Adreswijzigingen, aanmelden voor auto
matische incasso, (de)activeren digitale
Lijst van Viswateren uiterlijk doorge
geven voor 1 oktober 2018 aan Sport
Visserij Nederland via e-mail:
ledenadministratie@vispas.nl of via
telefoon 0900-2025358 (€0,35/min.).
Ook kun je deze wijzigingen doorgeven
via de onlineservice van Sportvisserij
Nederland ‘MijnSportvisserij’.
Om gebruik te kunnen maken van
MijnSportvisserij, moet je je eerst regis
treren op www.mijnsportvisserij.nl

Toestemming
’t Snoerke is in het kader van de wet
verwerkingsverantwoordelijke. In de
administratie van ’t Snoerke wordt
alleen informatie opgenomen waarvoor
een geldige grondslag is. Er worden in
de wet meerdere grondslagen genoemd.
Voor ’t Snoerke is dat altijd toestem
ming.
Daartoe heeft ’t Snoerke een priva
cyverklaring opgesteld die voor de leden
opvraagbaar is, hierin staat vermeld wat
de informatie is die ’t Snoerke gebruikt.
Omdat ’t Snoerke een deel van haar
administratie heeft uitbesteed aan
Sportvisserij Nederland in verband met
het verstrekken van de VISpas is, om de
verantwoordelijkheid goed te regelen,
hiervoor een convenant afgesloten met
deze organisatie.
De met de organisatie belastte functio
narissen van ’t Snoerke verstrekken
geen informatie aan derden tenzij er
uitdrukkelijk toestemming is verleend of
indien ’t Snoerke daartoe verplicht wordt
op grond van de wet of een gerechtelijke
uitspraak. Binnen de organisatie worden
adequate maatregelen genomen om de
opgeslagen gegevens te beveiligen.
U kunt te allen tijde inzage krijgen in
de informatie die ’t Snoerke over u
bewaard.
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Uitslagen zomercompetitie 2018
21 april Akkrum / 15 vissers / aantal 833 / 60,350 kg.
1e J. Storm - 72 vis 11,300 kg.
2e S. Horjus - 84 vis 6,300 kg.
3e K. Storm - 88 vis, 5,550 kg.
19 mei Domwier / 9 vissers / aantal 453 / 22,950 kg.
1e J. Storm - 96 vis 4,500 kg.
2e G. v. Someren - 59 vis 3,950 kg.
3e K. Storm – 47 vis 3,250 kg.
2 juni Aldtsjerk / 10 vissers / aantal 201 / 14,750 kg.
1e K. Storm – 32 vis 5,200 kg.
2e R. Schievink - 52 vis 2,950 kg.
3e J. Storm - 46 vis 1,650 kg.
16 juni PM-Kanaal Burgum / 12 vissers / aantal 311 / 16,100 kg.
1e S. Horjus - 63 vis 3,150 kg.
2e G. v. Someren – 53 vis 2,750 kg.
3e J. Storm - 45 vis 2,550 kg.
30 juni Van Harinxma-kanaal Leeuwarden / 12 vissers / aantal 580 /
32,100 kg.
1e J. Storm - 112 vis 5,400 kg.
2e K. Storm – 76 vis 3,950 kg.
3e R. Schievink - 41 vis 4,450 kg.

HSV De Rietvoorn Kootstertille
Klaas Kooistra wint Sake vd Meer Bokaal

Klaas Kooistra tijdens de wedstrijd.

Het laatste zoetwater Fries Kampioenschap is
dinsdag 19 juni gevist door de categorie 55+
vanaf de oevers van het van Harinxmakanaal
nabij Midlum aan de Ungabuurt. Er is deze dag
redelijk gevangen door de mannen. In totaal een
dikke 115 kg.
De dagwinnaar was Roelof Hijlkema van HSV
de Snoek Wolvega met 7488 gr vis. Gooitzen
Hager van de Rietvoorn Kootstertille (6962 gr)
was 2e en derde was Geert vd Meer (4354gr) van

HSV de Oanslach uit Harkema. Aangezien Klaas
Kooistra (HSV de Rietvoorn Kootstertille) deze
wedstrijd als 2e was geëindigd in zijn vak en in de
eerste wedstrijd als 1e was geëindigd is hij overall
kampioen geworden met totaal 16334 gram en
daarmee is hij de winnaar van de ‘Sake vd Meer
Wisselbokaal’.
Het was een hele spannende strijd want als 2e
in het totaalklassement eindigde Geert vd Meer
(HSV de Oanslach uit Harkema), eveneens met

3 punten maar slechts 97 gram minder vis.
Namens dezelfde HSV eindigde als 3e Roelf vd
Molen met 16086 gram.
Met een eerste en een tweede plek in de 2
wedstrijden is overduidelijk dat Klaas Kooistra de
meer dan terechte nieuwe Fries Kampioen 55+ is
geworden. Op de foto ziet u dat Klaas tijdens de
wedstrijd al vol vertrouwen was en in ieder geval
‘mei in soort nocht en wille’ deelneemt aan de
wedstrijd.

De kampioenen 55+; v.l.n.r.: Roelf vd Molen (3), Harm Bekkema (5) Klaas Kooistra (1), Lieuwe Pander (4), Geert vd Meer(2), en de naamgever van de
SvdM Bokaal; Sake vd Meer
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