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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 Op Lok Ut Metslawier
Uitbreiding bestuur
In de afgelopen bestuursvergadering mocht het bestuur zich verheugen op de aanmelding
van een nieuw bestuurslid in de persoon van Foeke Visser. Foeke is bekende persoon in de
sportvisserij en toen hij aangaf zich te willen inzetten voor de vereniging hebben we Foeke
van harte welkom geheten.
Foeke draait tot de eerstvolgende ALV, waar
hij wordt voordragen aan de leden als nieuw
bestuurslid, mee als aspirant bestuurslid en gaat
zich bezighouden met jeugdzaken en wedstrijd
organisatie.

Extra vrijwilligers
Zoals blijkt timmert HSV Op lok ût de laatste
tijd aardig aan de weg met controleurs,

Statuten/ huishoudelijk reglement
In de afgelopen bestuursvergadering zijn de
statuten en het huishoudelijk regelement
gepresenteerd van de verening. Deze zijn door
het voltallige aanwezige bestuur geaccordeerd.
Nu liggen deze statuten bij sportvisserij Fryslân
en Sportvisserij Nederland voor akkoord waarna
we ze in een speciale ledenvergadering zullen
voorleggen aan de leden ter goedkeuring. Als
ook de leden zich akkoord verklaren met de
statuten zullen ze officieel worden gemaakt bij
notariskantoor Hellema te Dokkum. Als bestuur
streven we er na dit alles voor het einde van het
jaar te voltooien.

Vismeesters
Twee leden van onze hengelsportvereniging
hebben in juni een praktijkles gegeven voor
de certificering van vismeester. Foeke Visser
beet het spit af. Op OBS De Jasker te Nijbeets
mocht hij voor een klas van 17 leerlingen laten
zien wat er in de cursus vismeester allemaal
aan de orde komt. Gerben van Sportvisserij
Nederland zat in de klas om de les te beoorde
len. Na het theorieprogramma van de ochtend
werd er middags vlak bij de school gevist met
mooie resultaten.
Michel heeft zijn praktijkles mogen verzorgen
bij CBS De Eker. Na het theoriegedeelte in de
ochtend werd er middags gevist in de Sud Ie
ter hoogte van de Witte brug. Er werd door de
jongeren aardig gevangen en dankzij de vrijwil
lige hulp van ouders en opa’s kon ook Michel
terugkijken op een geslaagde vismiddag.
Beide heren zijn hiermee ruim geslaagd voor
het vismeesterschap, waardoor we er nu weer
twee vismeesters bij hebben in Fryslân. Mocht
je ook een visles willen laten organiseren door
een van de vismeesters, neem gerust contact
op voor meer informatie.
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Foeke Visser aan het vliegvissen.

viscoaches en vismeesters. Ook in de toekomst
willen we dit graag blijven doen maar daarvoor
hebben we wel extra vrijwilligers nodig. Mocht
je een paar uurtjes over hebben en wat voor de
vereniging willen betekenen? Neem dan gerust
contact met ons op via info@hsvoplokut.nl.
Hoe meer vrijwilligers, hoe meer we als vereni
ging iets kunnen doen voor onze leden.

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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HSV Joure e.o.
Visles Jeugd Langweer
Op zaterdag 26 mei heeft HSV Joure in samenwerking met
een aantal ouders in Langweer een Visles gegeven. Onder de
bezielendeleiding van de Viscoaches Akko de Roos en Harry Wolfs.
We hebben een tiental kinderen uitgelegd hoe je een snoertje kunt maken
en hoe je een haak aan de lijn kunt zetten. Om het dobbertje uit te pijlen en
ook om te demonstreren hoeveel loodhageltjes er op de lijn moeten hadden
we een grote vaas vol water. Sommige kinderen, vooral de wat oudere, had
den bepaalde technieken al vrij snel onder de knie en kregen het al voor
elkaar om een haakje aan de lijn te knopen.
Uiteraard moest na het theoretische gedeelte ook gevist worden. De jacht
haven aan de Lege Bourren is hiervoor uitermate geschikt omdat het aan
het speelveldje grenst. Er werd dus redelijk snel een visje verschalkt. Boven
dien werkte het weer ook geweldig mee.
Uiteindelijk was de anderhalf uur die we voor de coaching hadden uitge
trokken in no time voorbij. Verder hebben de kinderen allemaal een tas met
visspullen en leesmateriaal uitgereikt gekregen wat goed in de smaak viel.
En buiten Akko en Harry willen we ook Piet Steensma bedanken voor het
assisteren, want zonder vrijwilligers kun je niet.

Viswedstrijd Jeugd
Op donderdag 24 Mei hebben we onze jaarlijkse individuele wedstrijd
gehouden in de leeftijdsklassen 6 tot en met 9 jaar en 10 tot en met 13 jaar.
Als locatie is weer gekozen voor de Slachtedijk tegenover de jachthaven.
De dag ervoor hadden we al het parcours uitgezet en met de havenmeester
afgesproken dat de kade vrij van boten zou zijn. Er kwamen maar liefst
55 kinderen opdagen. Dit was boven verwachting en we moesten zelfs het
parcours nog uitbreiden. Misschien lag het ook aan het weer want dat was

De jeugdviswedstrijd aan de Slachtedijk

prachtig. De vangsten waren deze keer niet geweldig er werd maar sum
mier een visje gevangen.

De uitslag in de groep 6 tot en met 9 jaar:
1e prijs Tessa de Ruiter met 56 cm vis
2e prijs Jort Yntema 26 cm
3e prijs Bram Visser met 17 cm

De uitslag in de groep 10 tot en met 13 jaar:

1e prijs Amber van der Klei met 70 cm vis
2e prijs Richard Abma
3e prijs Rikkie Leenstra met 24 cm. Tevens had hij hiermee ook de prijs
voor de grootste vis .
De prijzen bestonden deze keer uit bekers en er was voor iedere visser een
snackbon te spenderen bij Marco’s eetcafe. Dit viel natuurlijk prima in de
smaak. Verder willen wij alle controleurs en ook ouders bedanken voor
hun medewerking. Het was wederom een zeer geslaagde wedstrijd.
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HSV Heerenveen
Van de Bestuurstafel
Iedere maand vergadert het 7-koppige bestuur van de HSV Heerenveen
e.o. over allerlei zaken die de vereniging en haar leden aangaan. Dit doen wij
onder het vakkundige voorzitterschap van Rinze Jan en met een agenda en
actielijst nauwkeurig voorbereid door onze secretaris Frodo.

veel beginnen en hebben we sterke partners met visie en contacten nodig.
Het is in ieder geval ontzettend positief dat er een beweging op gang aan
het komen is die inziet dat vissen kan bijdragen aan onze maatschappij op
veel verschillende manieren.

Dit korte verslag is om de leden te informeren over wat ons bezighoudt,
waar we over nadenken en welke richting we op willen. Dit zijn zowel zaken
voor de korte termijn, maar zeker ook de lange termijn. Hierbij hebben
we te maken met veel ‘stakeholders’ zoals de Gemeente, het Wetterskip,
Sportvisserij Nederland (SVN) en Sportvisserij Friesland (SvF) en uiteraard
onze leden.

Wiebe Vonk Vaderdagwedstrijd 2018

Onlangs hebben we conform de AVG – net zoals vele andere verenigingen –
een Privacy Statement opgesteld en op onze website vermeld. Dit laat zien
hoe wij omgaan met jullie persoonsgegevens en de bescherming hiervan.
Onze ledenadministratie is uitbesteed aan SVN. Ook zij hebben (AVG)
maatregelen getroffen en we hebben een verwerkingsovereenkomst met
hen afgesloten.

Vrijdag 15-06-2018 was het weer zover, Vaderdagwedstrijd in het Nieuwe
kanaal te Heerenveen. Bij café de Drie Pilaren in Oudeschoot kon men
zich melden. Er 28 deelnemers aanwezig en deze konden kennis maken
met de nieuwe eigenaar Jacques Peters. Rond 5 uur vertrok een ieder naar
de waterkant om zich gereed te maken voor 3 uren vissen. Ditmaal om
lengte en niet om gewicht. Na 3 uren vissen werden de gevangen vissen
opgemeten. Daarna gingen we weer naar café de Drie Pilaren en onder het
genot van een hapje en een drankje werden de prijzen uitgereikt en er was
voor iedereen een rollade beschikbaar. De vleesprijzen zijn verzorgd door
Bigmans en HSV Heerenveen had een bloemetje voor de dames. De bekers
zijn beschikbaar gesteld door café de Drie Pilaren. De Visvrind uit Wolvega
had een mooie feederhengel beschikbaar gesteld. Deze is verloot onder de
aanwezige vissers. De gelukkige winnaar daarvan was mevr. T. v/d Veen.

Activiteiten

Uitslag van de 3 winnaars

AVG

Daarnaast zijn we volop bezig met het organiseren en ondersteunen van
diverse activiteiten (zie Agenda op onze website). Jaarlijks terugkerende
succesnummers zoals de ouderenvisdag en de Karper24 uurs zullen uiter
aard ook dit jaar niet ontbreken. We hebben onlangs een grote jeugdvis
wedstrijd gesteund die jaarlijks wordt georganiseerd door de St. Akkrum
Nes Centraal.
Voorheen was HSV Utingeradeel hier bij betrokken, maar door de ‘samen
voeging’ met onze vereniging hebben wij dit nu opgepakt.
Voor de lange(re) termijn zijn we met een aantal grote projecten bezig.
Zo participeren we al jaren samen met veel vrijwilligers zeer actief in het
Spiegelkarper project De Friese Boezem. Deze betrokkenheid resulteert in
een betere karperstand in Friesland en zorgt tevens voor het onderhoud
van het karperbestand in de wateren gelegen in ons verenigingsgebied.
Daarnaast zijn we de haalbaarheid van de mogelijke aanleg van een wed
strijdparcours (Heerenveense Kanaal) aan het onderzoeken.

SOK
Een vrij recente ontwikkeling is dat we ons hebben aangesloten bij het
landelijke project ‘Sportvisserij op de Kaart’ van SVN en is er in dat kader
een beheerplan geschreven voor een aantal viswateren binnen ons vereni
gingsgebied. Dit met als doel om deze viswateren te optimaliseren (uitzet,
steigers etc.) voor onder andere de jeugd-, recreatie, oudere of minder valide
sportvisser.
Tenslotte hebben we in nauwe samenwerking met Sv Fryslan een ‘startdo
cument’ geschreven voor het project “Sportvissen: Samen d’r op út”. Met dit
project wil Sv Fryslan samen met partners de leefomgeving
en de sociale cohesie in Heerenveen-ZO Friesland versterken. Dit willen wij
doen door mensen lokale en duurzame hengelsportactiviteiten aan te bieden.
Kortom, veel onderhanden en het gaat ons vaak niet snel genoeg. Aan de
andere kant, doorgaans kunnen we als hengelsportvereniging alleen niet
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1e B. Poelsma 555 cm
2e D. Martens 511 cm
3e R. Pal 472 cm

Akkrum
De jaarlijkse viswedstrijd voor kinderen is onlangs weer gehouden in
Akkrum. Hieronder een door de organisatie zelf ingestuurd verslag. Alle
deelnemers mochten zelf een visstek uitzoeken aan de oever van de Boarn.
Het weer was onstuimig op deze dag, maar tussen 19.00 uur en 20.15 uur
was het gelukkig droog. Het gevolg was: veel deelnemers, waaronder zeer
veel basisschoolleerlingen en ook veel publiek. De deelnemers hoefden zich
niet in te schrijven of op te geven en ook behoefden zij geen deelname-geld
te voldoen. Zeer kort na het startsein werden de eerste vissen al gevangen.
Over de gehele linie was de vangst prima. Er werden gedurende de wed

Activiteitenkalender

 1 September Grote open wedstrijd Nieuw Heerenveen Kanaal
 16 september bejaarden visdag bewoners Coornhertstate/Anna
Schotanus
 29/30 september Karper-24-uurs voor leden HSV Heerenveen e.o.
 25 november roofvisdag boot
Mocht u deel willen nemen aan een van deze activiteiten of lijkt het u
leuk om te assisteren dan kunt u altijd contact opnemen met een van
de bestuursleden.
Voor de allerlaatste informatie verwijzen we u graag naar onze
website www.hsvheerenveen.nl

strijd ook tussentijdse “premiesprints” georganiseerd: De kinderen konden
dan nieuwe hengels winnen, beschikbaar gesteld door onze Akkrumer man
in China, Gerrit Edelijn, handelend onder de naam Kudos.

optraden in die zin dat zij de bekers betaalden en beschikbaar stelden. Alle
basisschoolleerlingen ontvingen een fraaie herinneringsmedaille, compleet
met draaglint.

IJsje

Uitslag:

Tijdens de wedstrijd ontvingen de kinderen ook een ijsje, beschikbaar
gesteld door Cafetaria Veenema. De organisatie was weer in handen van de
Stichting Akkrum-Nes Centraal, in samenwerking met de buurtvereniging
Heechein. Die organisatie is dank verschuldigd aan de Hengelsportver
eniging Heerenveen die een financiële bijdrage verstrekte. Ook was de
vereniging vertegenwoordigd door 3 personen.

 eerste vis: Tieme Gaarman, 8 jaar (na 15 seconden)
 kleinste vis: Tygo Arends, 9 jaar (6,5 cm)
 jongste deelnemer: Lyon Hof (3 jaar)
 grootste vis: De Jong (it Weidlan, Akkrum, 32 cm.)
 pechprijs: Brecht Boonstra (zij ving kort na de 1e vis, de 2e v.d. avond)
 meeste aantal vissen: Anna Maj de Jong, 7 jaar (18 vissen)
 grootste totale lengte, waar het betreft jeugd tot en met basisschool:
Anna Maj de Jong ( 2 meter en 31 cm.) Ook wisselbeker.
 grootste totale lengte overige deelnemers: Herman Gaarman (1 meter,
29 cm.) Ook wisselbeker, te weten Geert Postma-bokaal.
 Oeuvre-prijs, beschikbaar gesteld door Jacob Veenema: fam. Swiersema
(Ronnie, Erwin en Ivar) doen elk jaar mee en wonnen al diverse prijzen.
Zij mogen een dag mee met de ervaren Jacob om te gaan vissen.

Commissarissen
Dankzij diverse viscommissarissen werd alles goed geregistreerd, met het
oog op de uit te reiken prijzen. Meten en registreren was hun taak. Dank ook
aan Frou Edelijn. Haar huis was weer het epicentrum van de organisatie.
De prijsuitreiking vond plaats in eetcafé “Kromme Knilles”. Opmerking
verdient nog dat Rolf en Lena van genoemd eetcafé ook als sponsor

HSV De Kleine Dobber Donkerbroek
Van het Bestuur
Aangezien de afdracht naar Sportvisserij Fryslân met €1,- is verhoogd
verhogen wij de contributie van de HSV voor 2019 ook met € 1,-.
Wijzigingen en opzeggingen moet u voor 1 okt aan ons doorgeven. Het
lidmaatschap wordt stilzwijgend verlengd.
Op 9 juni jl was de viswedstrijd van Ooststellingwerf. Deze wedstrijd werd
gehouden aan de Compagnonsvaart tussen Donkerbroek en Oosterwolde.
Er waren 35 deelnemers.

Uitslag Ooststellingwerf
Cup Senioren
1
2
3
4
5

Harry Nijholt
Gerrit Hoogeveen
Roelof Hijlkema
Karel Popken
Jan Willem v d Molen

De Rietvoorn
Ons Genoegen
De Rietvoorn
De Reafin
De Kl Dobber

3555 gr.
2525 gr.
1440 gr.
1415 gr.
1410 gr.

Kijk voor complete uitslag op www.hsv-de-kleine-dobber.nl

Op zondag 17 juni was de Ooststellingwerfcub voor de jeugd.
Deelname 18 Kinderen.

Uitslag
1 Rixt Schippers

De Tjonger

404 cm 35 vissen

2 Jorn Elzinga

De Rietvoorn

318 cm 24 vissen

3 Noa Meijer

De Tjonger

273 cm 18 vissen

4 Esmee Bethlehem De Tjonger

226 cm 13 vissen

5 Lucas Dekker

De Reafin

193 cm 14 vissen

6 Seles de Jon

De Rietvoorn

186 cm 12 vissen

7 Robbe Veenstra

De Reafin

184 cm 13 vissen

8 Tygo Moes

De Rietvoorn

163 cm 13 vissen

9 Jillert Schippers

De Tjonger

138 cm

11 vissen

10 Jelle Seijens

De Rietvoorn

110 cm

9 vissen

Kijk voor complete uitslag op www.hsv-de-kleine-dobber.nl
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HSV Leeuwarden
Korte nachten, lange dagen
We zitten alweer halverwege het seizoen en ik kijk terug op een prachtige periode. Het
waren veel korte nachten en lange dagen en ik merk aan mezelf dat ik even een stapje terug
moet nemen.
Naast mijn werk en visserij staat mijn privéleven voorop en we besluiten dan ook net als elk
jaar met de familie een weekend er op uit te gaan. Wel wordt er aan gedacht om een plek te
kiezen waar we eventueel een hengel uit kunnen gooien.

Grote plas
Het is warm en drukkend weer en we komen aan
bij het vakantiepark. De keuze is gevallen op een
huisje aan het water die niet staat aan de grote
plas.
De meeste karpervissers willen vaak aan de grote
plas zitten en dat zou normaal mijn voorkeur
ook zijn. In dit geval juist niet want wat je vaak
ziet is dat de hengeldruk te hoog is in dit soort
vakantieparken en de vis zich naar de kleinere
delen verplaatst van het waterstelsel.
De omstandigheden zijn super en ik zie veel vis
aan de oppervlakte voorbijkomen. Ik begin dan
ook met de hengels optuigen en maak een hen
gel klaar met een ‘zig montage’ en een ‘bodem
montage’.

Spiegelkarper
De zig montage is een drijf lichaam met daaraan
een wapper lijn van nylon van ongeveer tachtig

centimeter. Aan de haak bevestig ik een drij
vende boilie en probeer verschillende kleuren.
De kleuren roze, wit en geel zijn mijn favoriet en
ik vis hiermee op verschillende waterlagen.
Het duurt niet lang of de eerste vis trapt er in,
een prachtige spiegel is het resultaat.
Met regelmaat komen er verschillende karpers
boven water en ik vermaak mij uitstekend.
De buurman aan de overkant is er snel klaar
mee en besluit zijn hengels op te ruimen. Zo zie
je maar weer, vis eens anders dan de rest en de
resultaten zullen beter worden.

van te voren een voerstek aan te leggen om de
kansen te vergroten om op de dag zelf karpers
te vangen. Het is vrijdagavond 15 juni en na het
werk rijd ik meteen door naar restaurant ‘De
Grote Wielen’ waar het evenement plaats zal
vinden. In een rap tempo heb ik de boot klaar en
vaar ik richting de stek waar Martijn al klaar ligt.
We bespreken even kort hoe en waar we gaan
vissen.
Het is prachtig weer alleen maak ik mij zorgen
om het windstille weer. Op de grote openwater
stelsels van Friesland houd ik toch meer van het
ruigere weer.
De nacht verloopt rustig met één vis voor Mar
tijn. Bij mij blijft het stil en een beetje teleurge
steld varen we samen richting de kant waar het
evenement gaat plaats vinden. De jongens van
de jeugdraad zijn al druk bezig met de opbouw en
wij maken ons ook klaar.

Jeugdevenement

Live

Op 16 juni staat er een jeugd evenement gepland
wat georganiseerd wordt door de jeugdraad van
Sportvisserij Fryslan. Ik ben benaderd om het
karpervissen vanaf de boot te promoten onder
de jeugd.
Samen met Martijn besluiten we om dagen

Wij varen snel onze lijnen uit en de eerste kinde
ren komen binnen. Net op het moment dat we
alles hebben klaar staan krijgt Martijn een aan
beet. De kinderen kunnen live meekijken hoe de
eerste spiegelkarper van de dag wordt gevangen.
Een betere start kunnen we ons niet wensen. Al
met al is het een top dag geweest waarbij ik heb
genoten van het enthousiasme van de jeugd.

Noordwesten wind

De boot ligt perfect onder de brug
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Na een lange warme periode is er dan eindelijk een
omslag in het weer. Ik stap in de boot en vaar rich
ting de eerste stek. Het is toch wel weer wennen,
een regenpak aan terwijl de noordwesten wind op
de kop staat te blazen.
Bij aankomst ziet het er goed uit. Ik kijk richting
de mooie binnenstad van Leeuwarden. Het blijft
altijd lastig om de boot goed onder de brug vast
te leggen maar na wat kunst en vlieg werk ligt de
boot perfect en kan ik de eerste hengel uitvaren.
Het blijft redelijk stil en na twee uur verkas ik naar
de tweede stek.
Hier gaat het een stuk beter want na nog geen
kwartier vissen krijg ik de eerste aanbeet. De
vis geeft strijd en tussen de boten door dril ik de
karper richting mijn landingsnet. Op dat moment
gaat de tweede hengel er ook vandoor en ik besluit
deze ook op te pakken en in korte tijd sta ik met
twee hengels in de handen. Om en om dril ik de
vissen af en vervolgens land ik ze netjes in de boot.

Middernacht

tegen middernacht en ik besluit op één oor te
gaan, want morgenvroeg gaat de wekker weer
op tijd voor een nieuwe werkweek.
Het blijft op een aantal brasems na verdacht stil
en twijfel of ik wel de juiste keuze heb gemaakt.
Tegen de klok van vijf uur is daar het verlossende
geluid van de beetmelder en met een gierende
slip gaat de karper er vandoor. Halverwege de
dril loop de tweede hengel af en weer sta ik twee
karpers te drillen.
De eerste vis doe ik snel terug in het water en de
andere haal ik met de rubberboot op. Ze maakt
het mij lastig en zwemt rondjes onder de struiken
die over het water hangen.
Na wat kunst en vlieg werk komt er een prachtige
schub naar boven en met de vis vaar ik snel rich
ting de aluminium boot. Halverwege de terugreis
hoor ik in de verte mijn derde beetmelder afgaan.
Ik schud mijn hoofd en denk bij mezelf ‘Kan het
nooit een keer normaal gaan?’.
Al met al heb ik in de vroege ochtend in korte tijd
drie aanbeten verzilverd. Ik besluit alles in te pak
ken en denkend aan het volgende avontuur weer
richting huis te gaan.

Het is al tegen de schemer en de regen is gestopt
als ik mijn hengels uitvaar op de stekken. Het is

Mathijs

Een prachtige schub

Na snel wat foto’s te hebben gemaakt besluit ik
nog een uurtje te blijven en vaar dan richting de
nacht stek.

De eerste spiegelkarper van de Jeugddag
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