
Hét hengelsportmagazine van Fryslân

Jaargang 7 | Nummer 3 | Augustus 2018

FISK&WETTER

Fisk&Wetter is een uitgave van Sportvisserij Fryslân en zeventien Friese hengelsportverenigingen



Advertentie



3/2018 | Fisk & Wetter 3

Colofon
Fisk&Wetter
Een uitgave van Sportvisserij Fryslân en de 
hiernaast genoemde Friese hengelsport
verenigingen. Verschijnt 4 maal per jaar en wordt 
verspreid, als ingehecht katern van Hét Visblad, 
onder de leden van genoemde hengelsport
verenigingen.

Redactie
Sportvisserij Fryslân
Biensma 27, 9001 XZ Grou
056662 44 55, email: info@fiskwetter.nl 
www.visseninfriesland.nl

Projectmanagement
Publishing House & Facilities B.V.
Postbus 119, 7000 AC Doetinchem
Telefoon 031434 01 50, fax 031434 66 75
Email: info@publishinghouse.nl

Vormgeving
Alfred Beeking en Claudia Benevolo, 
Publishing House & Facilities B.V.

Copyright 
Artikelen en/of illustraties mogen alleen worden 
overgenomen met toestemming van de redactie.

Bij de Voorplaat
Jeugdevenement, 16 juni, Grote Wielen

VangstGalerij
Foto’s voor de VangstGalerij kunnen worden 
ingestuurd naar: pyt@fiskwetter.nl
Foto’s bij voorkeur aanleveren, in de hoogst 
mogelijke kwaliteit. 

Belangrijke data
070918 kopijdatum Fisk&Wetter 42018
251018 verschijnt Fisk&Wetter 42018 

Belangrijke telefoonnummers
Milieualarmnummer: 058212 24 22
Meldpunt stroperij NVWA: 0800 0488
Sportvisserij Fryslân: 056662 44 55

Verenigingen
HSV Leeuwarden • Voorzitter: Cees Anceaux, ceesanceaux@hotmail.nl, 0653 39 23 60
• Penningmeester/Ledenadministratie: ledenadministratie@hsvleeuwarden.nl 
• VISpaszaken: hsvleeuwarden@vispas.nl, 09002025358 • Internet: www.hsvleeuwarden.nl

HSV Voorwaarts • Postbus 444, 9200 AK Drachten  • Voorzitter: S. Huizenga, 
voorzitter@hsvvoorwaarts.nl, 051253 15 27 • Penningmeester: W. Huizenga, 
penningmeester@hsvvoorwaarts.nl, 051275 28 25  • Internet: www.hsvvoorwaarts.nl 
• Ledenadministratie: ledenadministratie@vispas.nl, 0900 20 25 358

HSV Heerenveen • Voorzitter: Rinze Jan Terpstra, 0610 44 94 99 
• Penningmeester: H.R. v.d. Wal, 0614 89 81 15 • Internet: www.hsvheerenveen.nl 
• Email: info@hsvheerenveen.nl

HSV De Deinende Dobber • Penningmeester/Ledenadministratie/Wedstrijdcommissie: 
F. Temme, 0650 66 15 75, ftmtemme@gmail.com • Secretariaat: J.R. den Boer, 0614 43 96 97,
jrdenboer@home.nl • Internet: www.dedeinendedobber.nl

HSV de Snoek • Voorzitter: J. Vrind, hengelsport@devisvrind.nl, 0622404747 • Secretaris: 
jac.booij@home.nl  Ledenadministratie: ledenadministratie@vispas.nl, Tel.nr.: 0900 2025358 
• Internet: www.desnoekwolvega.nl • Email: info@desnoek.nl

HSV Idaarderadeel • Voorzitter: J. Vos, 056662 32 18 • Secretaris: Klaas Leijstra, 
k.leystra@hotmail.com • Penningmeester: F. Reitsma, f.reitsma@fryslan.frl
• Email: hsv.idaarderadeel@live.nl • Internet: www.hsvidaarderadeel.nl

HSV De Voorn Harlingen • Voorzitter/Secretaris: B. Brouwer, secretaris@devoornharlingen.nl, 
051741 37 35 • Penningmeester: S. van der Meer, penningmeester@devoornharlingen.nl, 
0615 38 72 23 • Internet: www.devoornharlingen.nl • Email: info@devoornharlingen.nl

HSV Ons Genoegen Makkum • Voorzitter: H. Olde Olthof • Secretaris: I. Idzenga
• Penningmeester/Ledenadministratie: Bart van Veenendaal, ledenbeheer@hsvmakkum.nl
• Internet: www.hsvmakkum.nl

HSV Joure e.o. • Bûtsingel 5, 8501 DG Joure • Internet: www.mijnhengelsportverenigingjoure.nl 
• Email: dkelder3@gmail.com • Redactie: Diederik Kelder, 0651 64 31 32

HSV De Rietvoorn Kootstertille • Voorzitter: S.D. van der Meer, 051233 17 80
• Secretaris: J. Grijpstra, jangrijpstra@outlook.com • Internet: www.derietvoornkootstertille.nl

HSV De Kleine Dobber Donkerbroek • Penningmeester/Ledenadministratie: J. Rozenberg, 
info@hsvdekleinedobber.nl, 0621 99 86 20 • Internet: www.hsvdekleinedobber.nl

WSVC Workum • Voorzitter: K. Boersma, Waltaweg 57, 8765 LN Tjerkwerd 
• Penningmeester/Ledenadministratie: J. v.d. Goot, Noard 7, 8711 AA Workum 
• Email: ledenbeheer@hsvworkum.nl • Internet: www.hsvworkum.nl 

HSV Op Lok Ut Metslawier • Voorzitter: M.F. Kerkhof • Secretaris: P. de Boer, 051924 12 30
• Penningmeester/ledenadministratie: D. Yntema, 051841 21 49 
• Jeugdzaken: M.F. Kerkhof, 051957 24 57 • Algemeen email: info@hsvoplokut.nl 
• Ledenadministratie email: ledenadministratie@hsvoplokut.nl • Internet: www.hsvoplokut.nl

HSV De Roodvin, Jubbega • Voorzitter: A. Achttien, 051646 15 68
• Ledenadministratie: A. Jonker, 051646 24 64 • Email: info@hsvderoodvin.nl 
• Internet: www.hsvderoodvin.nl

HSV Ons Genoegen Sint Nicolaasga e.o. • Voorzitter: Nico Altenburg, 051343 23 25
• Secretaris: Theo de Vries, 051343 58 84, Kade 5A, 8521 JR Sint Nicolaasga 
• Internet: www.hsvstnyk.nl • Email: info@hsvstnyk.nl

HSV Buitenpost • Voorzitter: S.P. Dijkstra, 051154 35 82 • Secretaris: W. Hoogsteen, 
0512 47 19 99 • Internet: www.hsvbuitenpost.nl • Email: hsvbuitenpost@live.nl

HSV ’t Snoerke Burgum • Voorzitter: G. vd Wal, 0511462107 • Penningmeester/
ledenadministratie: S. Horjus, 0511465945 • Secretaris: Gerrit v Someren, 051146 81 07
• Email: hsvsnoerke@hotmail.com



4 Fisk & Wetter | 3/2018

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.

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 Staats bosbeheer, 
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 
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

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!”

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 

Friesland.nl
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
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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 
Start eiland in het Sneekermeer. Je kunt je aanmelden op de website 
visseninfriesland.nl/jeugd 

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 vierkantnet 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.

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

Momenteel leveren we 3 soorten n.l. Ankerlood, Gripper en Karperlood.  
Ik ben nu bezig met ‘dropoff’ 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.
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HSV Voorwaarts Drachten 

Viswedstrijden
‘Onze’ vismeester Peter heeft alweer 
de nodige vislessen mogen verzorgen. 
Binnenkort gaan we meer scholen bena-
deren om te kijken of zij mogelijkheden 
zien voor vislessen. Ook willen we kijken 
of we viswedstrijden kunnen organise-
ren. Mocht uw (klein)kind belangstel-
ling hiervoor hebben, geef ze dan nu op 
via info@hsvvoorwaarts.nl. Met in 
het onderwerp veld ‘Viswedstrijd’. We 
maken op de website een aantal data 
beschikbaar waarop deze viswedstrijden 
gegeven worden. 

Drijvende Zonnepanelen: een 
gevaar voor de Sportvisserij?
Nederland heeft de ambitie om in 2030 
energie neutraal te zijn. Om dit te kun-
nen realiseren zijn grote veranderingen 
noodzakelijk. Daarvoor zullen alternatie-
ven gezocht moeten worden. Momenteel 
is men druk bezig om te onderzoeken 
welke alternatieven de beste zijn. Hierbij 
zien we een grote opkomst van drijvende 
zonnepanelen. Op verschillende plekken 
in Friesland o.a.in Leeuwarden, Burgum 

Van de bestuurstafel
en Ureterp vinden er onderzoeken plaats 
om grote drijvende zonnepanelenpar-
ken te realiseren.  HSV Voorwaarts is in 
samenwerking met Sportvisserij Fryslân 
en Sportvisserij Nederland in gesprek 
met een projectontwikkelaar die zonne-
panelen wil plaatsen in Ureterp. 

Wat wij vooral bij de verantwoordelijke 
instanties duidelijk willen maken is dat 
het plaatsen van zonnepanelen op water 
niet ten koste mag gaan van de natuur 
en, natuurlijk belangrijk voor de sportvis-
ser, de waterkwaliteit.  Zo hebben we 
onlangs contact gehad met Wetterskip 
Fryslâns over hun standpunt met betrek-
king tot drijvende zonnepanelen. Immers 
wanneer je een groot gedeelte van een 
plas bedekt met zonnepanelen zonder 
onderzoek te doen naar de gevolgen voor 
de waterkwaliteit en het zuurstofgehalte 
in het water, kan dit onverwachte gevol-
gen hebben. Misschien wel zulke gevol-
gen dat deze een negatief effect op de 
waterkwaliteit hebben.  We sturen erop 
aan dat er geen onherroepelijke keuzes 
gemaakt worden voordat alle effecten, 

zowel voordelig als nadelig bekend zijn. 
Als visvereniging willen we natuurlijk dat 
er zoveel mogelijk water bevisbaar blijft. 
We blijven ons gezamenlijk inzetten om 
te komen tot een goede balans tussen 
duurzaamheid en de natuur.

Algemene ledenvergadering 
Op 13 november vindt de Algemene 
Leden Vergadering plaats. Via deze 
weg bent u hier alvast van harte 
voor uitgenodigd. U bent welkom 
vanaf 20 uur. Na afloop vindt onze 
reguliere 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 aanpassingen 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. De Libbe Gabrielplas bij Ureterp; een prachtig stuk natuur
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VangstGalerij
Deze keer foto’s van het zeer geslaagde Jeugdevenement op 16 juni bij de Grote Wielen

8 Fisk & Wetter | 3/2018

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. 



3/2018 | Fisk & Wetter 93/2018 | Fisk & Wetter 9



Advertentie



3/2018 | Fisk & Wetter 11

HSV Buitenpost e.o.
Opheffing HSV Buitenpost e.o. per 
1-1-2019
Zoals al in het meinummer van Fisk&Wetter is 
gemeld heeft het bestuur van de vereniging op 
de ALV van 13 maart 2018 toestemming van de 
leden gekregen om de opheffingsprocedure vol
gens de statuten in gang te zetten omdat er geen 
opvolgers voor 4 (op korte termijn) aftredende 
bestuursleden beschikbaar waren. Hiervoor is op 
24 april een eerste buitengewone ledenvergade
ring georganiseerd maar het aantal aanwezigen 
(14) was te klein om een geldig besluit te kunnen 
nemen (10% van het aantal leden vereist, i.e. 
ongeveer 20 man). Daarom is op 19 juni een 
tweede buitengewone ALV georganiseerd.
 De 10 aanwezigen waren unaniem voor het 
besluit tot opheffing omdat er geen alterna
tieven waren. Hiermee werd aan het vereiste 
criterium voor het nemen van een geldig besluit 
voldaan (een twee derde meerderheid ongeacht 
het aantal aanwezigen). 

Overschrijven
Het is de bedoeling dat, tenzij leden nadrukkelijk 
aangeven dat ze dit niet willen, de leden van HSV 
Buitenpost e.o. automatisch worden overge
schreven naar "De Rietvoorn" in Kootstertille. De 
leden zullen per email of schriftelijk op de hoogte 
worden gesteld van de te volgen procedure. 
Leden die niet wensen te worden overgeschreven 
naar "De Rietvoorn" dienen voor 1 oktober hun 
lidmaatschap van HSV Buitenpost e.o. op te 
zeggen. 
Ze moeten vervolgens zelf een andere vereniging 
kiezen om in 2019 weer een VISpas te kunnen 
ontvangen. Van leden die niet reageren op de 
email of brief wordt aangenomen dat ze daarmee 
stilzwijgend toestemming verlenen voor automa
tische overschrijving naar "De Rietvoorn".
 Zij zullen vervolgens in 2019 via "De Rietvoorn" 

hun vispas ontvangen. Het lopende visseizoen 
zal verder normaal worden afgewerkt met o.a. in 
november nog een roofvisdag. Het is de bedoeling 
in het voorjaar van 2019 nog een ‘feestavond’ te 
organiseren waar o.a. de prijzen van het visseizoen 
2018 zullen worden uitgereikt. Ook de financiele 
zaken zullen daar worden afgehandeld. De intentie 
is om het restant van het eigen vermogen te 
besteden aan het verbeteren van de visstand/
visserijmogelijkheden in de vijvers in het Molenerf 
te Buitenpost, in overleg met de gemeente Acht
karspelen en Sportvisserij Fryslân.

Witviswedstrijden
Hoewel het aantal deelnemers tegen viel is er 
over het algemeen toch wel weer leuk gevist 
tijdens de 3 witviswedstrijden. De eerste twee 
wedstrijden werd er over het algemeen wel weer 
aardig gevangen (Kollumervaart in Kollum en het 
Dokkumer Grootdiep bij Ee) maar de vangsten 
in de Zwemmer waren weer ondermaats. Wat 

daarbij opviel is dat er enorm veel ondermaatse 
baars werd gevangen, iets wat we daar nog nooit 
eerder hebben meegemaakt. Is dit een teken van 
een ‘veranderend huis van de vis’ in dit water? De 
tijd zal het leren! Net als vorig seizoen werd Jaap 
Krol weer onbedreigd eindwinnaar met in totaal 
meer dan 10 kg vis in zijn twee beste wedstrijden. 
De tweede plaats ging naar Wessel Halma en de 
derde plaats was voor de secretaris. Eelke Krol 
was maar 1 wedstrijd aanwezig maar dit leverde 
hem wel de prijs voor de langste vis op.

Forelvisavond
Op woensdagavond 27 juni is onder prach
tige weersomstandigheden de forelvisavond 
gehouden in Kollumerzwaag. Roel Kramer had zijn 
vriezer al vol als resultaat van z'n visvakantie naar 
de Lofoten. Hij ging daarom op de meerval vissen 
en met succes (8 meervallen). 
De andere deelnemers visten op forel. Hier was de 
voorzitter met 8 forellen het meest succesvol.

Stand kanjerbarometer
(t/m 30 juni 2018)
Brasem: 
1. J. Krol 59 cm
Karper: 
1. A. de Vries 33 pond
2. Amber van der Weijde 30 pond  (zie foto)
Snoek:  
1. S.P. Dijkstra 114 cm
2. J. van der Bij 105 cm
Snoekbaars:
1. J. van der Bij 73 cm

Einduitslag witvis (één vis één punt, 50 gram één punt)
 Naam  stks gew (g) pntn langste vis (cm)
1. J. Krol 22 11650 255 59
2. W. Halma 42 5700 156 50
3. W. Hoogsteen 22 5600 134 47
4. D. Voolstra 34 3100 96 
5.  J. de Vries 29 2950 88 
6. E. Krol 6 2600 58 48,5
7.   S.P. Dijkstra 12 2050 53 
8.  R. Kramer 14 1250 39 

Prijs langste vis: E. Krol met 
een brasem van  48.5 cm.

Amber van der Weijde met een prachtige 
schubkarper van 30 pond
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HSV De Snoek

Het was een spannende dag voor onze 
12 deelnemers aan het FK Junioren op 
2 juni te Grou. Dit jaar gaan maar liefst 
8 deelnemers van de 12 die mee gedaan 
hebben aan het Fries Kampioenschap 
naar het NK Junioren dat op 8 septem-
ber gehouden wordt in het Beukers-
kanaal. Een aantal waaronder Pascal 
Ruardy in de categorie U25 had de pech 
om in de laatste minuten een bonus 
vis te missen anders had hij zich ook 
gekwalificeerd voor het NK Junioren. 
Net als Leon Bakker in de categorie U20 
met 2x een misser en 1x net voor het 
schepnet eraf, jammer. 

Susanne en Christiaan Dijkstra zijn 
twee deelnemers die al sinds het 
begin van mijn periode als viscoach 
bij HSV de Snoek meedoen aan ons 
jeugdprogramma. Je kunt wel zeggen 
dat ze haast niets gemist hebben en 
trouw aanwezig waren bij de theorie en 
praktijklessen. Dat is dan ook zichtbaar 
in hun resultaten. In ruim 5 jaar heb ik 
ze zien opgroeien naar een niveau dat 
je kunt vergelijken met ervaren senio-
ren. Daar ben ik super trots op. Dat de 
beide deelnemers zich op het laatste 
moment hebben uitgeschreven bij onze 
vereniging om voor een andere vereni-
ging het Fries Kampioenschap te gaan 
deelnemen heeft mij na al die jaren 
wel enigszins teleurgesteld. De reden 
waarom ze dit gedaan hebben laat ik in 
het midden. Ondanks dit gebeuren ga 
ik gewoon door met onze andere top-
pers van jeugdselectie, want we hebben 
nog een aantal die dezelfde doelstelling 
hebben. En dat is Kampioen worden.  
Net als Christiaan Dijkstra die dit jaar 
wederom Frieskampioen is geworden. 
Knap gedaan. Hier zijn dan de resultaten 
van al onze deelnemers.

Omdat Christiaan vorig jaar Nederlands 
Kampioen werd is hij automatisch 
geplaatst. Dus daarnaast hebben zich 
nu ook 2 t/m 7 geplaatst voor het NK 
op 8 september. Ik heb Christiaan en 
Susanne Dijkstra wel vermeld in de 

stand omdat ik vind dat wij als vereni-
ging eigenlijk de meeste rechten hebben 
om te zeggen dat wij ze zover hebben 
gebracht.

U15: 
1e Christiaan Dijkstra* 1896 gram
2e Tjibbe de Vries* 1739 gram
6e Storm Koppers* 900 gram
8e Ruben van der Veen 606 gram
10e Sietse de Vries 403 gram

U20:
2e Ruben Elsinga* 2385 gram
3e Susanne Dijkstra* 2115 gram
4e Martijn Meijerink* 1455 gram
6e Dennis Betten* 507 gram
8e Leon Bakker 462 gram

U25: 
2e Jolanda Hoogeveen* 4749 gram
4e Pascal Ruardy 3547 gram

*) = NK deelname

In totaal hebben onze deelnemers uit-
stekend gevist gezien het gewicht dat ze 
samen gevangen hebben. Van de totale 
44602 gram hebben zij 20158 gram 
voor hun rekening genomen. Een super 
prestatie. Nu op naar het NK Junioren, 
voor het zover is komen we nog even bij 
elkaar om de puntjes op de i te zetten.
Visgroeten, John Bakker
 
Jeugdvisclinics 2018 
Vanaf woensdag 5 september 2018 
organiseert de Snoek weer een clinic 
voor de jeugd van 8 t/m 13 jaar op de 
woensdagavonden. De cursus omvat 
theorie (1e en 2e avond) en praktijk (3e 
avond).  Nadat de gehele cursus is door-
lopen zal er een heus diploma worden 
uitgereikt. De avonden worden verzorgd 
door leden van de hengelsportvereniging 
en worden ondersteund met beeldma-
teriaal en praktische oefeningen. Het 
theoriegedeelte bevat o.a. uitleg over 
materialen, voer, aas en het milieu. De 
kinderen leren hun eigen tuigje maken 
en zullen daar ook mee gaan vissen.

De datums voor de woensdagavonden:
K 5 september
K 12 september
K 19 september

Aan het einde van de cursus mogen 
de kinderen het tuigje samen met nog 
wat hengelsportartikelen mee naar huis 
nemen. Voor al het materiaal en de 
hengels zal worden gezorgd. Het prak-
tijkgedeelte zal bestaan uit het geza-
menlijk vissen en eventueel na de cursus 
mogen de kinderen vrijwillig deelnemen 
aan de jeugdviswedstrijden die op het 
programma staan voor 2018.De 1e en de 
2e avond beginnen om 19.00 uur met 
het verwelkomen van de kinderen bij 
hengelsportzaak de Visvrind in Wolvega. 
Om ongeveer 20.30 kunnen de kinderen 
weer opgehaald worden. 

Tijdens de avond wordt de kinderen 
drinken aangeboden. Deelname is 
geheel kosteloos! Ook het materiaal en 
de consumpties neemt de vereniging 
voor haar rekening.  De 3e avond gaan 
we met z'n allen vissen. De locatie is 
op dit moment nog niet bekend maar 
zal t.z.t bekend gemaakt worden via 
de mail. Het is in Wolvega of er iets 
buiten. Uiteraard zouden we het op prijs 
stellen dat u uw kind naar het parcours 
zou kunnen brengen en dat u dan ook 
aanwezig bent aan het water om zijn of 
haar verrichtingen te kunnen gadeslaan. 
U bent dan ook van harte welkom. Wel 
een belangrijk punt, er zijn maar beperkt 
aantal plaatsen.
Inschrijven is mogelijk tot 1 september 
bij onze jeugdcommissie, dit kan alleen 
via de mail:
jeugdcommissie@desnoekwolvega.nl
Nadat de inschrijvingen binnen zijn 
worden de ouders d.m.v. een mail geïn-
formeerd met daarin alle data en overige 
relevante gegevens. 

Buitengewone ledenvergadering
Op 7 sept. 2018 worden de leden van 
hsv ‘De Snoek’ verwacht op een buiten-
gewone ledenvergadering. 

FK Junioren
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55+ wedstrijd 
Op 10 april is weer onze jaarlijkse 55+ 
wedstrijd gevist in de van Helomavaart.
Er deden ongeveer 100 fanatieke sport-
vissers mee verdeeld over 5 vakken, 
waarvan vak A en B vaste stok en vak C, 
D en E vrije hengel. 
Er werden veelal voorntjes en schele 
pos, maar er waren ook al enkele 
 brasems gevangen. 
Hieronder de uitslag met de prijswin-
naars in elk vak. 

Vak A
1e Klaas Kooistra 12220 gr.
2e Geert van der Meer 11930 gr.
3e Harrie van Balen 7755 gr.

Vak B
1e Be Habing 7450 gr.
2e Roel Boeve 6293 gr.
3e Karel van Engelenhoven 5162 gr.

Vak C
1e J. Snip 6500 gr.
2e M. Kempenaar 5465 gr.
3e W. Denekamp 5320 gr.

Locatie: Snackpoint De Passage,
Oppers 55 te Wolvega. Aanvang: 20.00 
uur

Voorlopige agenda
1. Opening
2. Mededelingen
3. Presentielijst
4. Notulen
5. Bestuursverkiezing:
 In de vacature voorzitter wordt voor-

gedragen: J.J. de Vries, Noordwolde
 In de vacature secretaris wordt voor-

gedragen: Chr. Krediet, Noordwolde
 In de vacature ledenadministratie 

wordt voorgedragen: H.R. de Vries, 
Wolvega

 In de vacature wedstrijdcommissie 
wordt voorgedragen: R. Hoitinga, 
Wolvega

 Vacature penningmeester: blijft
6. Nieuwe opzet website: T. Koopman
7. Rondvraag
8. Sluiting

Met vriendelijke groeten,
Jac. Booij, secretaris en voorzitter a.i. 

Vakwinnaars 55+ wedstrijd: v.l.n.r. Klaas Kooistra, Bé Habing, J. Snip, Egbert van der Kamp en H.N. Soeten

Vak D
1e Egbert van der Kamp 5640 gr.
2e Pieter Albers 5320 gr.
3e Tonny de Jonge 5130 gr., 

Vak E 
1e H.N. Soeten 7755 gr.
2e F. Hekkers 6495 gr.
3e G.J. Velders 4995 gr.

Alle winnaars gingen met vleesprijzen 
naar huis van keurslagerij Hoeksma in 
Wolvega. 

Stellingwerfs Kampioenschap 
2018
Op 6 mei melden ruim 40 vissers van 
o.a hengelsportvereniging “De Snoek”, 
“De Makreel”en “De Rietvoorn” zich bij 
het wedstrijd parcours aan de Heloma-
vaart. Dit was zo ingedeeld dat elke vis-
ser links of rechts van hem een vrije stek 
had. Men had een vrije hengelkeuze.

Na het eindsignaal en de weging ging 
iedereen naar het Snackpoint aan de 
Oppers in Wolvega voor de prijsuitrei-
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king. Er waren 10 prijzen in de vorm 
van cadeaubonnen van De Visvrind en 
enkele prijzen voor de jeugd.

Opvallend was dat de jeugd het dit keer 
heel erg goed deed en zelfs bij de eerste 
15 eindigde. Menig volwassene kon hier 
jaloers op zijn. Christiaan Dijkstra ein-
digde zelfs op de 6e plaats in de eind-
score en was tevens eerste bij de jeugd. 
Ook Tigo Moes deed het goed: hij werd 
tweede en Suzanne Dijkstra derde. De 
eerste drie van de volwassenen waren 
toeval of niet allemaal Bakkers.  De 
eerste Gerard Bakker, de tweede Henk 
Bakker en de derde John Bakker.

De totaaluitslag:
1e Gerard Bakker 8310 gr.
2e Henk Bakker 7935 gr.
3e John Bakker 7790 gr.

Jeugd
1e Christiaan Dijkstra 7130 gr.
2e Tigo Moes 5755 gr.
3e Suzanne Dijkstra 4510 gr.

Open Wedstrijd h.s.v. 
“De Snoek” 
De Open Wedstrijd vindt plaats op 
20 oktober. De wedstrijd wordt gevist 
op de steigers van het wedstrijdpar-
cours aan de Helomavaart.  Keuze vrije 
hengel of vaste stok. Loting 6.30 tot 
7.30 uur in het Polderhuus (Sportpark 
“Het Scheeneveld”), Grindweg 81 c te 
Munnekeburen.  Er wordt gevist van 
9.00 tot 13.00 uur. Er kunnen maximaal 
150 deelnemers mee doen. De inleg 
bedraagt 10 euro. U kunt zich inschrijven 
door een mail te sturen naar:
openwedstrijd@desnoek.nl met 
daarin uw naam, hengelkeuze en 
e-mailadres. U ontvangt van ons zo 
spoedig mogelijk een mail met daarin 
een registratienummer en de betaalge-
gevens.
Inschrijving is pas definitief na ont-
vangst van het inschrijfgeld. Indien het 
maximale aantal deelnemers is bereikt 
geldt de volgorde van betalen. 
Meer info en de laatste updates vindt u 
op www.desnoek.nl

HSV De Snoek

Prijswinnaars Stellingwerfs Kampioenschap 2018: staand v.l.n.r. Henk Bakker, Gerard Bakker en John Bakker. 
Gehurkt v.l.n.r. Christiaan Dijkstra ,Suzanne Dijkstra en Tigo Moes

Topper René Tibbersma 
 Fries kampioen feeder
Zaterdag 9 juni wist René Tibbersma de 
eerste plaats te behalen tijdens het FK 
Feedervissen. Hij ving op het PM-kanaal 
te Blauforlaet 9,878 kg vis.

Dat René een fanatiek visser/feederaar 
is wisten we al, maar hij leverde deze 
prestatie al voor de tweede maal en dat 
is natuurlijk helemaal een topprestatie.
Wij zijn als wedstrijdcommissie en als 
vereniging dan ook zeer trots op hem en 
feliciteren hem dan ook van harte met 
zijn overwinning. (Zie foto hiernaast)

Praktijkdagen
De vakantieperiode is weer voorbij de 
dagen worden alweer wat korter en het 
water begint langzaam weer wat af te 
koelen. Dus tijd om de praktijkdagen 
snoekvissen weer aan te kondigen.

Na eerdere experimenten met de bel-
lyboat lijkt de bellyboat voor een kleine 
groep fanatiekelingen met een grote 
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staande QR-code voor een sfeerimp-
ressie van deze dag en geef je snel op. 
Lijkt het je leuk om mee te gaan geef je 
dan snel op via onze facebook pagina 
(https://www.facebook.com/groups/
praktijkdag/). Heb je geen facebook, 
stuur dan even een mailtje naar:
praktijkdag@ziggo.nl. 
Bij opgeven graag even je telefoonnum-
mer doorgeven en 
of je zelf een boot 
hebt en eventueel 
in de gelegen-
heid bent een 
‘opstapper’ mee te 
nemen.

HSV Buitenpost e.o.
Roofvisdag
Hsv Idaarderadeel organiseert voor haar jeugd
leden en andere belangstellenden van 12 tot 
18 jaar weer een roofvisdag. 
Dit vindt plaats op zaterdag 6 oktober vanaf 
14.00 uur. 
We gaan vissen bij Biensma op het Frisia terrein. 
Je mag je eigen hengel e.d. meenemen maar dat 

hoeft niet want alle materiaal is aanwezig. Er 
wordt de nodige uitleg gegeven over hengel
keuze, onderlijntjes, aas en de verschillende 
technieken. 
Deelname is gratis en opgeven kan via de site van 
HSV Idaarderadeel of via ons Facebook account. 
Meer informatie bij voorzitter Jan Vos, telefoon: 
06 53 81 44 62.
 

HSV Idaarderadeel

blaas een ‘blijvertje’ te worden. We gaan 
we dit jaar dan ook weer op zoek naar 
een nieuwe locatie op 7 oktober 2018.

Lijkt het je leuk om mee te gaan 
abonneer je dan op onze facebook 
pagina(https://www.facebook.com/
groups/praktijkdag/). Heb je geen 
facebook, stuur dan even een mail-
tje naar: praktijkdag@ziggo.nl. Bij 
opgeven graag even je telefoonnummer 
doorgeven en laten weten of je zelf in 
het bezit bent van een bellyboat. Heb je 
wel een bellyboat, maar kun je niet mee 
en ben je bereid je zwemband een dagje 
uit te lenen, dan mag dat natuurlijk 

ook. Alvast in de 
stemming komen? 
Scan de OR code 
hiernaast.

Zit je liever op het 
water dan in het 

water? Geef je dan met of zonder boot 
op voor onze praktijdag in de omgeving 
van Giethoorn. De praktijkdag is gepland 
op 25 november 2018.

Vorig jaar hebben we daar onder schit-
terende omstandigheden een fantasti-
sche dag gehad met mooie vangsten. 
Het sfeertje proeven? Scan de onder-

Karpervisdag
Op 22 september vanaf 14.00  organiseert onze 
vereniging een karpervisdag. Dit is gepland bij It 
Roer (binnenwater in Grou) waar diverse mooie 
karpers rondzwemmen waaronder enkele hele 
grote. Meedoen kan vanaf 12 jaar. Deelname is 
gratis; alle materiaal inbegrepen en opgeven via 
de site, facebook of bij Jan Vos (zie hiernaast).

René Tibbersma, de Fries Kampioen Feeder 2018
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