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Al meer dan een halve eeuw zijn wij de hen-
gelsport speciaalzaak van Friesland. Dat is ook 
niet zo gek want ons gedreven team is wekelijks aan 
de waterkant te vinden zodat we u kunnen voorzien van 
de beste tips en ideeën over alle manieren van de visserij.
Of het nu gaat over roofvis, karper, witvis, forel, meerval of 
zeevisserij In zowel het binnen- als buitenland heeft elk teamlid 
van de winkel diverse visserijen gedaan .

Wij stellen aan u voor: Wouter Jongeling
Al vanaf jongs af aan ben ik regelmatig aan de waterkant te vinden. Qua visserij 
richt ik mij voornamelijk op de roofvis en karper. Trollend vanuit mijn boot, statisch 
met doodaas, werpend met grote shads en jerkbaits, oppervlaktevissen of statisch 
op karper, niets is mij te gek. Vooral de afwisseling in de manier van vissen vind ik 
erg leuk. Tijdens mijn vakanties gaat er ook altijd een reishengeltje mee. Het vangen 
van zoveel mogelijk soorten is meestal het doel, maar ook het gericht vissen op tar-
pon, tonijn en barracuda komen zeker aan bod. 

Wij stellen aan u voor: Yaïr Nauta 
De roofvisserij zoals ik hem beoefen is erg breed. Van struinen in de polders tot varen 
in Het Gooi opzoek naar grote vissen. Werpen met Keitech shads is hierbij absoluut 
mijn favoriete manier. Elke keer die gezonde spanning van pakken we een bak van 
een vis (of toch niet).

Wij stellen aan u voor: Marcel Tabak 
Ik vis op alles wat ik leuk vind en mag graag veel struinen naar de vis. Meestal blijf 
ik niet uren lang op dezelfde stek. Vissen is jagen en als je ze vind kun je ze 
vangen. Ik mag in de zomermaanden graag met een zak brood op jacht naar de 
oppervlakte karpers en tussendoor ben ik veel in de binnenstad gewapend met 
mijn dropshot hengel om zoveel mogelijk baars en snoekbaars te vangen. Zodra 
het najaar wordt ga ik weer achter de snoeken aan. Ik zie mezelf als een echte 
allround visser.

Wij stellen aan u voor: Mathijs Jansma
75% van mijn vistijd beleef ik veel plezier aan de karpervisserij en stap dan 
ook graag in mijn zelf ontwikkelde karperboot en ga ik het ruime water 
op richting de aangevoerde stekken. Ik steek veel tijd in het voorbe-
reiden van mijn voerstekken. Na sluitingstijd van de winkel ga ik 
dan ook om de dag met een zak boilies naar de waterkant. 
Dit resulteert vaak in mooie resultaten. Sinds afgelopen juli 
heb ik de smaak te pakken met bellybootvissen en in 
de wintermaanden mag ik graag met doodaas 
vissen op snoek.

Like us on
Facebook

Verlengde schrans 4
8932 NN  Leeuwarden

T. 058 - 21 21 918

www.hengelsport-defuik.nl
info@hengelsport-defuik.nl

f  hengelsport.defuik
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Verenigingen
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

HSV Voorwaarts • Postbus 444, 9200 AK Drachten  • Voorzitter: S. Huizenga, 
voorzitter@hsvvoorwaarts.nl, 0512-53 15 27 • Penningmeester: W. Huizenga, 
penningmeester@hsvvoorwaarts.nl, 0512-75 28 25  • Internet: www.hsvvoorwaarts.nl 
• Ledenadministratie: ledenadministratie@vispas.nl, 0900 20 25 358

HSV Heerenveen • Voorzitter: Rinze Jan Terpstra, 06-10 44 94 99 
• Penningmeester: D.P. Kooistra, 06-10 93 32 28 • Internet: www.hsvheerenveen.nl 
• E-mail: info@hsvheerenveen.nl

HSV De Deinende Dobber • Penningmeester/Ledenadministratie/Wedstrijdcommissie: 
F. Temme, 06-50 66 15 75, �mtemme@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

HSV De Kleine Dobber Donkerbroek • Penningmeester/Ledenadministratie: J. Rozenberg, 
info@hsv-de-kleine-dobber.nl, 06-21 99 86 20 • Internet: www.hsv-de-kleine-dobber.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

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
0566-62 44 55, e-mail: info@fisk-wetter.nl 
www.visseninfriesland.nl

Projectmanagement
Publishing House & Facilities B.V.
Postbus 119, 7000 AC Doetinchem
Telefoon 0314-34 01 50, fax 0314-34 66 75
E-mail: 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
Tjeerd vd Ploeg, Friese visgids, demonstreert
het roofvissen tijdens de Jeugddag
Foto: Frank de Fotograaf

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

Belangrijke data
15-01-20 kopijdatum Fisk&Wetter 1-2020 (ovb)
20-02-20 verschijnt Fisk&Wetter 1-2020 (ovb) 

Belangrijke telefoonnummers
Milieu-alarmnummer: 058-212 24 22
Meldpunt stroperij NVWA: 0800 0488
Sportvisserij Fryslân: 0566-62 44 55
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Sportvisserij Fryslân

‘Fisk&Wetter; hét hengelsportmagazine van 
Fryslân’ gaat in 2020 de negende jaargang 
in. Sinds de start maart 2012 (zie foto’s) met 
16 deelnemende hengelsportvereniging is er de 
nodige fl uctuatie geweest onder de verenigin-
gen. Dit hee�  er in geresulteerd dat in 2020 nog 
12 HSVn deelnemen aan F&W. Daarnaast is er de 
afgelopen jaren ook het nodige veranderd op het 
gebied van de communicatie, denk maar aan het 
gebruik van de websites, Facebook, Instagram en 
andere social media.

Dit is voor Sportvisserij Fryslân reden om ‘F&W’ 
nader onder de loep te leggen. Op de afgelopen 
algemene ledenvergadering is dit voornemen 
voorgelegd aan de leden en daaruit komt voort 
dat de verschijningsfrequente van F&W terug-
gaat van 4 keer naar 2 keer per jaar. 
Tevens is er besloten dat er een ‘lezersonder-
zoek’ wordt gehouden.

Fisk&Wetter lezersonderzoek
De kernvraag voor dit lezersonderzoek is:

‘Hoe ervaren de sportvissers ‘Fisk&Wetter’ 
en wat is de behoe	 e van sportvissers voor

de toekomst?’

Na het verschijnen van deze F&W 4-19 wordt 
door Sportvisserij Fryslân en Sportvisserij 
Nederland uit het ledenbestand (ca 20.000) van 
de deelnemende HSVn een lijst van sportvissers 
worden samengesteld. Dit wordt gedaan aan 
de hand van een a-selecte steekproef waarbij 
rekening wordt gehouden met enkele criteria 
(geslacht, lee� ijd, HSV, woonplaats). 

De groep wordt via de e-mail benaderd om een 
digitale enquête in te vullen. Deze enquête wordt 
mede samengesteld en professioneel onder-
steund door het onderzoeksbureau ‘Partoer’ uit 
Leeuwarden. 
Sportvisserij Fryslân krijgt op deze wijze 

inzicht in de mening 
van de leden over 
‘Fisk&Wetter’. Daar-
naast gee�  het een 
beeld van hoe leden 
tegen de manier van 
communiceren aan-
kijken en hoe ze in de 
toekomst informatie 
willen krijgen. Tot slot 
leveren deze resulta-
ten concrete aanbe-
velingen op voor de 
toekomst van het blad 
en over communicatie.

Naast de Fisk&Wetter voor de deelne-
mende hengelsportverenigingen verschijnt 
er ook twee keer per jaar (eind april & 
eind november) een regio-editie van Hét 
Visblad met daarin opgenomen 8 pagina’s 
uitsluitende informatie van Sportvisserij 
Fryslân. Deze uitgave, die alle ca 45.000 
Friese sportvissers ontvangen, is geen 
onderdeel van het lezersonderzoek en blij	  
verschijnen.

van de leden over 
‘Fisk&Wetter’. Daar-
naast gee�  het een 
beeld van hoe leden 
tegen de manier van 
communiceren aan-
kijken en hoe ze in de 
toekomst informatie 
willen krijgen. Tot slot 
leveren deze resulta-
ten concrete aanbe-
velingen op voor de 
toekomst van het blad 
en over communicatie.

De uitkomsten worden besproken op de HSV-
regio-bijeenkomsten en worden gepresenteerd 
op de ALV van 2020. Vervolgens wordt nader 
beoordeeld wat ‘het bestaansrecht’ is van F&W 
en of er behoe� e is onder de sportvissers aan 
alternatieve vormen van communicatie.

OPROEP
Het is natuurlijk van het grootste belang dat 
er voldoende deelname is aan deze enquête, 
derhalve roepen wij iedereen op die binnenkort 
het verzoek tot deelname in de mailbox vindt om 
mee te werken aan dit onderzoek. 
Deelname is heel eenvoudig. Mocht u binnen de 
steekproef vallen, dan krijgt u een e-mail met 
daarin een link naar de enquête. Hierin worden 
enkele vragen gesteld die u in vijf tot tien minu-
ten in kunt vullen. 
Onder de deelnemers worden enkele zeer aan-
trekkelijk ‘sportvisprijzen’ verloot.

Wij rekenen op uw aller medewerking.
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Topdag

Herman en Ruerd 
met snoek

Via een andere Friese visgids, Jan Boomsma, 
kregen we een hele leuke foto met daarop 
Romke (10) en Nout (8) met hun eerste snoek-
baars (65 cm)

Sportvisserij 
cursussen
Sportvisserij 

Het was een pittige strijd op 24 augustus, de 
verschillen waren aan het eind opvallend, maar 
uiteindelijk is het team ‘NW Fryslân’ (een 
combi van de Deinende Dobber, de Voorn en 
ons Genoegen Makkum) de Fries Kampioen 
Teamvissen en daarmee de hsv die de Fryslân 
Cup uitgereikt kreeg.

In totaal hebben er 46 deelnemers aan de fi nale 
mee gedaan: 14 vanuit de combi NoordWest 
Fryslân, 15 van HSV de Rietvoorn Kootstertille, 
10 namens HSV de Tjonger, Makkinga en 
7  vanuit HSV de Bears Balk.

NW FRYSLÂN KAMPIOEN
Na de loting aan het water is er een goede 
wedstrijd onder bijna tropische omstandigheden 
gevist aan de Workumer Trekvaart. De uitslag 
werd uiteindelijk bepaald door de 5 sportvis-

sers van iedere hsv met het beste resultaat. Het 
verschil in gewicht van de eerste 5 was bijna 3 kg 
ten gunste van de Bears; NW Fryslân = 36210 gr 
& de Bears 39100 gram. Maar door de verde-
ling over de vakken kwam toch NW Fryslân als 
winnaar uit de bus met 12 pntn en de Bears met 
16 pntn.
De volledige uitslag kun je inkijken op onze 
website www.visseninfriesland.nl

Na afl oop van de wedstrijd vertrokken de 
deelnemers naar ‘Slachtehiem’ te Lollum 
waar  Gooitzen Hager voor de laatste keer als 
 Wedstrijdleider de Fryslân Cup uitreikte aan 
de teamleider van NW Fryslân, Frans Temme. 
Vervolgens was er nog een zeer gezellige en 
smakelijke nazit in Slachtehiem. 

Op zaterdag 26 oktober gaan HSV de Bears en 
NW Fryslân deelnemen aan het NK Teamvissen 
in de Lage vaart te Almere.

De Fryslân Cup

Sportvisserij Fryslân ondersteunt samen met 
Sportvisserij Nederland hengelsportverenigin-
gen en haar vrijwilligers onder andere met een 
uitgebreid cursuspakket. Ondertussen is het 
programma voor het najaar 2019 weer bekend.

Het gaat dan om de cursus ‘Controle Sportvis-
serij’, ‘VIScoach’ (avond), ‘VISmeester’ (avond) 
en de cursus ‘Wedstrijdcontroleur’.

Deze cursussen zijn gratis voor personen 
afkomstig van een bij Sportvisserij Fryslân 
aangesloten vereniging. De cursussen worden zo 
veel mogelijk regionaal georganiseerd. In overleg 
kunnen extra cursussen worden georganiseerd 
en ook maatwerk is mogelijk. 

Je kunt je voor deze cursus direct inschrijven 
op de website van Sportvisserij Nederland. Een 
bevestiging van inschrijven en deelname krijg je 
per email toegestuurd, evenals de leer- en leesin-
structies voor het huiswerk en het examen.
Meer informatie over de inhoud van de cursussen 
en het aanmelden voor een cursus is te vinden 
onder http://www.sportvisserijnederland.nl/
verenigingsservice/cursussen/

In Fryslân zijn een aantal commerciële visgidsen 
actief. Zeer ervaren sportvissers die in hun volle-
dig ingerichte visboten graag gasten meenemen 
voor een compleet verzorgde visdag op de Friese 
wateren of elders in het land. 
Een dergelijk dag was onderdeel van de verloting 
op de Jeugdavond georganiseerd door de 
Jeugdraad van Sportvisserij Fryslân begin dit 
jaar. De gelukkige winnaar was Ruerd Adema en 
hieronder volgt een kort verslagje van zijn hand:
“Ik en mijn vader waren 2 maart op de jeugd-
avond van Sportvisserij Fryslân. Met de loterij 
was de hoofdprijs “een dag vissen met Herman 
Schuurman” en dat had ik gewonnen!
28 juli was de dag, eindelijk konden we gaan vis-
sen en ook nog met de nieuwe boot!

Het was een topdag! Supermooi weer en veel vis! 
We hadden uiteindelijk 5 snoeken en 4 snoekbaar-
zen.”

Ruerd Adema

Fisk&Wetter 4-2019 ed2.indd   5 08-10-19   09:50



6 Fisk & Wetter | 4/2019

HSV Heerenveen

Om het vertrouwen van die karpervissers te 
winnen hee  de Matching Community samen 
met de BVK gezocht naar een nieuwe, simpele 
en vooral ook betrouwbare, discrete manier van 
karpers melden in Nederland en Vlaanderen.
Spiegelkarpermeldingen zijn voor ons bij de 
BVK van grote waarde. Om dat te begrijpen hoef 
je alleen maar even de rubriek ‘Spiegel van de 
maand’ op de website www.karperbeheer.nl
erop na te slaan.

Maar wat is het directe voordeel voor jou als 
karpervisser?
Uit ervaring weten we dat karpervissers om heel 
verschillende redenen melden:
• Nieuwsgierigheid naar de geschiedenis en 

achtergrond van de door jou gevangen karper.

Wiebe Vonk Vaderdag wedstrijd 2019 
Vrijdag 14-06-2019 was het weer zover voor de 
Vaderdag wedstrijd aan de Ketting te Heeren-
veen. Bij café  de Drie Pilaren in Oudeschoot kon 
men zich weer melden er waren 26 deelnemers 
aanwezig en de ko�  e was klaar. 
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, minimaal 
15 cm lengte voor de vis.
Na 3 uren vissen werden de gevangen vissen 

opgemeten en er werd veel kleine vis gevangen 
die niet de 15 cm haalden.
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. HSV 
Heerenveen had een bloemetje voor de dames. 
De bekers zijn beschikbaar gesteld door café  de 
Drie Pilaren.

De Visvrind uit Wolvega had een schepnet + steel 
beschikbaar gesteld. Deze is verloot onder de 
aanwezige vissers, de gelukkige winnaar daarvan 
was dhr. G. Cox. 

UITSLAGEN VAN DE 3 WINNAARS

1e H. Bakker 463 cm
2e B. Poelsema 333 cm
3e B. Leerling 314 cm

Spiegels melden: spiegelkarpermelden@outlook.com

• Je waardering laten blijken voor het werk van 
SKP’s.

• Bese� en dat je met meldingen een bijdrage 
levert aan mooie karperbestanden.

Voor ons maakt het niet uit waarom je meldt, als 
je maar meldt. 
Toch is het goed te zien dat er een groeiend 
aantal (vooral jongere) karpervissers die puur 
uit nieuwsgierigheid melden. Waar is mijn 
spiegelkarper uitgezet? Is die wel uitgezet? Hoe 
oud is die karper en wat is de groei? Maar ook 
degene die uit waardering of plichtsgevoel een 
spiegelkarper melden, zijn bij ons aan het goede 
adres. Er wordt echt wel wat gedaan met die 
meldingen! Sterker de mooiste karperbestanden 
en beste uitzetprogramma’s worden gebaseerd 
op de analyse van spiegelkarpermeldingen. We 
weten zo langzamerhand steeds beter hoeveel 
en waar we het beste karper uitzetten, maar ook 
welk uitzettype het meest geschikt is in gegeven 
omstandigheden. En als dat je nog niet overtuigt 
om te melden, weet dan dat juist resultaten van 
SKP-monitoring waterbeheerders en andere 
instanties over de streep kunnen trekken bij het 
instemmen met een karperuitzetprogramma.

Waarom dan toch niet melden? We horen 
verschillende geluiden:
• Ik heb spiegelkarpers gemeld, maar ik zie zel-

den een match met mijn vangst en zelfs vaak 
geen antwoord.

ROOFVISDAG BOOT
Dit jaar wordt de roofvisdag met boot 
georganiseerd bij Heerenzijl/Terherne. 
Nieuw voor dit jaar is vleesprijzen voor de 
3 beste koppels. 
Opgave kan binnenkort via onze website.

• Ik hoef niks te weten over m’n vangst. Ik vang 
liever onbekende karpers.

• Ik meld niet want ik weet niet waar en bij wie?
• Ik ben bang dat mijn vangsten uitlekken en 

anderen profi teren.

Om met het laatste te beginnen: wij bese� en 
(als karpervissers) terdege dat de vrees voor 
openbaarheid en publiciteit van vangsten je kan 
tegenhouden om te melden. Karpervissers zijn 
op hun rust gesteld en geen enkele karpervisser 
zit te wachten op een run (nou ja wel op een ‘fl ui-
terrun) op zijn water/stek omdat er zulke mooie 
karpers zwemmen. Zo simpel is dat.
Om die reden werken wij bij de Matching Com-
munity uitsluitend met matchers en SKP-coör-
dinatoren die een integriteitsverklaring hebben 
getekend. 
Nee, daarmee geen 100% garantie dat het niet 
toch een keer fout gaat. Maar je kunt er wel van 
verzekerd zijn dat de bij ons aangesloten matchers 
de wensen en de privacy van de melder voorop-
stellen en elke melding discreet behandelen.

Henri van der Wal van onze HSV houdt zich 
sinds kort ook bezig met het “matchen” via de 
“Matching Community”.

Een terugvangst op de Friese Boezem

Karpers melden? Hee�  dat zin? Is dat leuk? Is dat betrouwbaar? Vaste melders weten 
meestal wel waar ze aan toe zijn bij hun SKP, maar wat als je die SKP-coördinator of 
matcher niet kent? Dan is er al gauw aarzeling en scepsis. 
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VangstGalerij
Foto’s voor de VangstGalerij kunnen als bijlage bij een e-mailbericht worden opgestuurd naar: pyt@fi sk-wetter.nl
Foto’s bij voorkeur aanleveren in de hoogst mogelijke kwaliteit. 
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Rick Kaastra, Menaam, snoekbaars Liam Hut, brasem 56 cmWytze Postma, Damwald, zeelt

Marcel Frankena, snoekbaars 90 cm
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Fedde de Boer, snoek 108 cm

Wiebe Elzinga, Oudega, snoek 105 cm

Roelof Wijnsma, 
schupkarper 40 pond

Hilbert Swart, karper 31 pond

Erik Dijkstra, snoek 110 cm
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AAS:
verse maden/pinkies, dode maden, casters, 

wormen, spiering, makreel, haring, horsmakreel.

PARTIKELS DROOG EN KANT EN KLAAR:
boilies, hennep, tijgernoten, maïs, particle mix, 

dari rood, dari wit, boekweit, kikkererwten.

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.

WINKEL:
Buren 3, 8754 CX  MAKKUM

WEBSHOPS:

www.idzengahengelsport.nl
www.bfmbaits.nl
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HSV ’t Snoerke Burgum

UITSLAGEN 
ZOMERCOMPETITIE 2019
13 juli v Harinxmakanaal – Leeuwarden
11 vissers / aantal 292 / 15,700 kg.
1e J. Storm - 53 vis 6,950 kg.
2e T. Keimpema - 53 vis 1,900 kg.
3e R. Schievink - 37 vis 2,500 kg.

24 aug Zwemmer – Westergeest
10 vissers / aantal 522 / 21,950 kg.
1e J. Storm - 138 vis 4,550 kg.
2e S. Horjus - 86 vis 3,700 kg.
3e J. Adema - 75 vis 3,900 kg.

7 sept Domwier
11 vissers / aantal 672 / 26,150 kg.
1e S. Horjus - 120 vis 5,150 kg.
2e D. Douma - 89 vis 5,100 kg. 
3e J. Storm - 99 vis 3,200 kg.

21 sept Akkrum 
9 vissers / aantal 876 / 44,750 kg.
1e J. Storm - 147 vis 7,800 kg.
2e K. Storm - 138 vis 7,250 kg.
3e S. Horjus - 114 vis 6,900 kg.

UITSLAG KOPPELWEDSTRIJD 
FAMILIEDAG 6 JULI 2019
1e K. vd Veen & G. v.Someren -  48 vis 3,150 kg.
2e E. Adema & R. Procee - 49 vis 2,450 kg.
3e L. Schievink & J. Adema -  34 vis 1,850 kg.
4e F. Adema – 10 vis 0,650 kg. (x2)
5e R. Schievink & H. Schievink - 23 vis 0,700 kg.

MINDERVALIDEN VISPLAATS 
WETTER EN WILLE PARK BURGUM
Eind dit jaar start Rijkswaterstaat met het 
opknappen van de walbeschoeiing ten westen 
van de hoge brug. Hierbij wordt gebruik gemaakt 

Herhaalde oproep: bestuursleden gevraagd!

Visplek ‘Wetter&Wille’ park; vooraan 
waar nu de visser zit komt de visplek

Wij zijn voor volgend jaar op zoek naar 3 nieuwe bestuursleden. 
In de vorige 2 uitgaves van ‘Fisk&Wetter’ hebben wij aange-
geven per 2020 op zoek te zijn naar 3 nieuwe bestuursleden. 
1 persoon voor de functie van secretaris en 2 personen voor de 
functie: algemeen bestuurslid. Helaas hebben wij tot op heden 
hierop nog geen reacties/ aanmeldingen gehad. Hopelijk helpt 
de volgende eye-opener.

Er waren eens drie mensen: Iedereen, Iemand en Niemand. 
Op een dag moest er een bestuursfunctie worden ingevuld. Iedereen 
dacht dat Iemand die taak wel op zich zou nemen. Hoewel Iedereen 

de functie kon vervullen, deed Niemand het. Daarom werd Iedereen 
boos op Iemand. Het was zijn taak en nu had Niemand die op zich 
genomen! Aan het einde beschuldigde Iedereen Iemand omdat Nie-
mand deed wat Iedereen had kunnen doen. Wie van Iedereen kijkt er 
in de spiegel en realiseert zich dat er nog een 4e partij is, namelijk Ik.

Wie wil ons helpen om 1 van deze 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.

van steenstort. In overleg en samenwerking met 
Rijkswaterstaat, Provincie Fryslân, Gemeente 
Tytsjerkstradiel en HSV ‘t Snoerke wordt hierbij 
een visplaats van 10 meter gerealiseerd waar ook 
veilig minder validen gebruik van kunnen maken. 
De verwachte realisatiedatum zal juni 2020 zijn. 

MIJNSPORTVISSERIJ
Via deze onlineservice van Sportvisserij Neder-
land kun je ook zelf adreswijzigingen 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
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HSV Leeuwarden
Geslaagde zomerviskaravaan  Dokkum
In samenwerking met Sportvisserij Nederland organiseerde Hengelsportvereniging 
Dokkum zaterdag 24 augustus de zomerviskaravaan. Dit event welke op 30 locaties door 
heel Nederland deze zomer plaatsvindt is speciaal voor kinderen tot 14  jaar die meer te 
weten willen komen over sportvissen.  

Om half tien stonden de eerste kinderen al bij de 
stand om zich in te schrijven en al snel werden 
de eerste vissen gevangen. Niet alleen werd er 
gevist, maar ook konden de kinderen zelf tuigjes 
maken, werd er druk geoefend met het werpen 

met een werphengel, was er de gelegenheid om 
de gevangen vis te bewonderen in een aqua-
rium en kon er gevochten worden met Neder-
lands grootste zoetwatervissen op een heuse 
visdrilsimulator. Vooral in de ochtend was de 

animo enorm groot, maar ook ’s middags was er, 
ondanks de warme zomerzon, nog veel drukte. 
Uiteindelijk hebben 120 kinderen deelgenomen 
aan de viskaravaan, wat voor de organisatie en 
de 15 vrijwilligers als een enorm succes wordt 
beschouwd. Om het sportvissen nog meer te 
stimuleren kreeg iedere deelnemer een prachtige 
hengel, om zo zelf vaker te kunnen vissen met 
vriendjes en vriendinnetjes, en ging daarnaast 
naar huis met een goedgevulde goodybag.  
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Om acht uur kwamen de vrijwilligers en de bus 
van Sportvisserij Nederland aan bij het water 
‘Oude Meer’. George Hampsink had alle beno-
digde spullen voor de inrichting van het terrein 
mee genomen en al gauw stonden de vlaggen in 
volle glorie te wapperen.

EEN PUNTJE
De  Gemeente was gevraagd om het gras te 
maaien, helaas dat bleek niet mogelijk. Het gras 
nat, de brandnetels en de distels stonden twee 
kantjes hoog en daar had iedereen last van. Even 
voor tien uur kwamen de eerste kinderen al bij de 
stand om zich te laten inschrijven. Snel moesten 
nog een paar visjes gevangen worden voor het 
aquarium. Er werd geroepen: “er moet nog een 

Zomerviskaravaan Leeuwarden; een topper!
Sportvisserij Nederland organiseerde in samenwerking met onze Jeugdcommissie HSV 
Leeuwarden de Zomer Viskravaan voor de jeugd tot 14 jaar.

baarsje worden gevangen!”. Vervolgens duurde 
het niet lang of Aiso kwam aanlopen met een 
baarsje. Het aquarium was compleet voor de 
visherkenning. Ook konden er vistuigjes worden 
gemaakt, het leren onthaken van een vis of op 
de visdrilsimulator kon men vechten met het 
binnenhalen van hele grote zoet watervissen.  
De hengels lagen klaar met een tuigje, lokvoer 
en maden. Alle kinderen hebben gevist met een 
viscoach of de ouders. Er werden heel veel visjes 
gevangen en af en toe ook een grote, 2 snoeken 
van 66 cm, die dan de belangstelling trok van alle 
kinderen. Henk vd Zee had zijn gehele uitrusting 
voor de karpervisserij uitgestald en gaf voor-
lichting hoe je het beste een karper kan vangen. 
Menig kind vond dat interessant. 

VISFESTIJN
Uiteindelijk hebben 63 kinderen deelgenomen 
aan dit festijn, het was een geslaagde hete dag, 
maar gelukkig werd iedereen voorzien van koele 
drankjes. Alle deelnemers gingen naar huis met 
een hengel, viservaring, veel informatie en een 
goed gevulde goodybag.

 Met dank aan Sportvisserij Nederland met 
name George en de vrijwilligers voor de hulp en 
ondersteuning. Onze dank gaat ook uit naar de 
hulp van de medewerkers van “De Klimwand” en 
aan de hengelsportzaken voor het uithangen en 
of uitdelen van de flyers . 

Kinderen dank voor jullie deelname en veel 
visplezier!

Magda Nelen, Voorzitter Jeugdcommissie

Fisk&Wetter 4-2019 ed2.indd   13 08-10-19   10:03



14 Fisk & Wetter | 4/2019

HSV De Kleine Dobber Donkerbroek

HSV De Snoek

Beste leden
Zoals de meesten van jullie al weten is de hengelsportvereniging De 
Kleine Dobber genoodzaakt er mee te stoppen. Dit is dan ook de laatste 
‘Fisk&Wetter’ die jullie ontvangen als lid van ‘de Kleine Dobber’.
Leden die een abonnement hebben op Het Visblad blijven dit ontvangen.

2020
De nieuwe VISpas wordt, als dit blad verschijnt, weer voorbereid voor 
2020. 
Op de nieuwe VISpas komt nu te staan ‘HSV Ons Genoegen Oosterwolde’. 
Tevens is dit de vermelding op uw bankafschri�  als u via incasso betaald en 
is het ook de HSV waar u voortaan terecht kunt voor uw vragen.

65 JAAR
Wij betreuren het dat het zo is gelopen. 
Op 1-2-2020 had de club 65 jaar bestaan maar dit is nu de datum waarop 
de HSV zichzelf ophe� .

De wedstrijden die wij hadden op zaterdags gaan gewoon door. 
Informatie hierover verschijnt nu op de website van Ons Genoegen. De 
wedstrijden beginnen meestal begin April.

De website is:
www.onsgenoegenoosterwolde.mijnhengelsportvereniging.nl

Jan Rozenberg met snoekbaars 

Tot slot hoop ik dat het u bevalt bij de nieuwe HSV en bedank ik een ieder 
voor zijn bijdrage aan ‘HSV de Kleine Dobber, Donkerbroek’.

Met vriendelijke groet, 
Jan Rozenberg

Op 1 september jl. werd onze jaarlijkse Hoeksma-koppelwedstrijd gehou-
den. De wedstrijd – gesponsord door Keurslagerij Hoeksma uit Wolvega – 
werd ditmaal gevist in het kanaal Steenwijk Ossenzijl ter hoogte van 
Gelderingen. Er verzamelden zich om ongeveer 6.30 uur tien koppels voor 
de loting. Tijdens de loting kreeg iedereen alvast een droge worst uitgereikt 
om tijdens de wedstrijd te nuttigen. 

De wedstrijd begon om 7.30 en duurde tot 11.30 uur. Het bleek een moei-
lijke visserij te worden met veelal kleine vis. Wel wist ieder koppel enkele 
vissen te bemachtigen.

UITSLAG
De winnaars van de wedstrijd werden Henk Oosterhof en Freek Blauw met 
3235 gr. Op de tweede plaats eindigden Pascal Ruardy en Ronald Hoitinga 
met 2585 gr. en derde werden Bennie Ram en Dirk Ram met 2365 gr. 
Alle drie koppels kregen een cadeaubon te besteden bij de keurslager. 
Ga voor de volledige uitslag naar onze website www.desnoek.nl
De wedstrijd werd traditioneel afgesloten rond een grote braadpan waarin 
broodjes hamburgers werden bereid.

Hoeksma-Koppelwedstrijd

De winnaars van de Hoeksma koppelwedstrijd met links Freek Blauw 
en rechts Henk Oosterhof
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HSV Voorwaarts Drachten 

Jan Rozenberg met snoekbaars

en dat hee� zo zijn redenen. Ook tijdens roofviswedstrijden ben je steeds 
vaker verplicht om een zwemvest te dragen.
Er zijn tegenwoordig overal relatief comfortabele zwemvesten te koop, 
die probleemloos kunnen worden gedragen, zonder dat het in de weg zit 
tijdens het werpen of anderszins. Dus dat hoe� geen reden meer te zijn om 

het niet te doen.

WEERSOMSTANDIGHEDEN
Zorg er voor dat er altijd ruimte is op de vloer van 
de boot, zodat je indien nodig snel van de ene 
naar de andere kant kunt of tijdens de dril van 
een grote vis heen en weer kunt. Ook je tassen 
en andere materialen moet vast staan, zodat ze 
niet gemakkelijk verschuiven. Bij een plotselinge 
hekgolf zit je er niet op te wachten dat de tassen 
ook nog eens verschuiven naar de laagste kant, 
waardoor de kans op omslaan nog groter wordt. 
Dat je regelmatig het weer in de gaten houdt 
lijkt me een open deur. Dat het snel kan omslaan 
weet iedereen, maar met de moderne middelen 
als de smartphone heb je niet alleen je lijst met 
viswateren bij je, maar ook is het actuele weer 
eenvoudig te checken.

BEROEPSVAART
We hebben op het water natuurlijk ook te maken met andere watersporters 
en ook beroepsvaart. Het is dus zaak om de omgeving goed in de gaten te 
houden, niet alleen als het druk is, maar juist ook als het rustiger is. Dan 
zijn anderen vaak ook minder alert. Vier ogen zien meer dan twee en als je 
met zijn tweeën bent, spreek dan af dat je elkaar attendeert op naderende 
scheepvaart of andere zaken waar je mee te maken kunt krijgen.  
Beroepsvaart remt niet zomaar eventjes af of kan een scherpe bocht 
maken als er gevaar dreigt.  Zorg er dus voor dat je gezien wordt door de 
stuurman. Houd er daarbij rekening dat de dode hoek voor de boeg van een 
vrachtschip vak groot is. Als jij de stuurhut helemaal kunt zien, kunnen ze 
jou ook zien is een goede leidraad om in gedachten te houden.
Neem ook bij het ankeren geen onnodige risico’s. Houd in je achterhoofd 
dat je een paar meter buiten de vaargeul een stuk veiliger ligt dan op de 
rand en met een beetje oefening zijn die paar meter eenvoudig te overbrug-
gen.

Kortom geniet van onze prachtig sport, maar neem geen onnodige 
risico’s…

Veiligheid voor alles...

 WETTELIJKE VOORSCHRIFTEN
Ook binnen onze vereniging was er kortgeleden 
een dergelijk akkefietje, gelukkig met goede 
afloop, maar dat had ook heel anders kunnen 
aflopen. Met de winter voor de deur is het wel-
licht verstandig om toch nog even stil te staan bij 
een aantal zaken omtrent de veiligheid waar op 
voorhand rekening mee gehouden kan worden. 
Het is niet voor niks dat er wettelijke veiligheids-
voorschri�en zijn opgesteld voor zgn. “snelle 
motorboten”. Vanzelfsprekend gelden die niet 
voor met minder PK’s uitgeruste visbootjes, 
maar als je regelmatig wat groter water opzoekt, 
of wateren waar ook regelmatig grote schepen 
varen is het wellicht verstandig om in ieder geval 
een zwemvest te dragen en niet alleen als je niet 
goed kunt zwemmen. Als het water straks echt 
een stuk kouder wordt heb je niet zoveel tijd om 
naar de kant te zwemmen voor je onderkoeld 
raakt. Bovendien heb je dan vaak veel meer kle-
ren aan en die zitten tijdens het zwemmen vooral 
in de weg. Uitdoen onder water is geen optie.
In landen als Noorwegen, maar ook in Ierland 
is het dragen van een zwemvest altijd verplicht 

Regelmatig hoor je verhalen over mensen die op het water met 
hun (vis)bootje flink in de problemen zijn geraakt. In veel gevallen 
blij� de schade beperkt tot een nat pak en wat materiaal dat op de 
bodem ligt, maar de risico’s op ernstiger gevolgen moeten zeker 
niet worden onderschat. 

Als de balans in de boot goed is, kun je zo je vissen terugzetten

In Ierland is een zwemvest verplicht

ALV HSV VOORWAARTS
Dinsdag 12 november
Inloop 19.30 Start 20 uur
De Lawei te Drachten
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