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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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Bij de Voorplaat
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VangstGalerij
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• Penningmeester/Ledenadministratie: J. v.d. Goot, Noard 7, 8711 AA Workum 
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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 
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HSV Ons Genoegen Sint Nicolaasga e.o. • Voorzitter: Nico Altenburg, 0513-43 23 25
• Secretaris: Theo de Vries, 0513-43 58 84, Kade 5A, 8521 JR Sint Nicolaasga 
• Internet: www.hsvstnyk.nl • E-mail: info@hsvstnyk.nl

HSV ’t Snoerke Burgum • Voorzitter: G. vd Wal, 0511-462107 
• Penningmeester/ledenadministratie: S. Horjus, 0511-465945 • Secretaris: Gerrit v Someren
• E-mail: hsv-snoerke@hotmail.com
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Sportvisserij Fryslân
Jeugdvisdag de Grote Wielen
Na het succes van de vorig jaar georganiseerde jeugdevenementen 
hee er op 22 juni weer een geweldige jeugdvisdag 
plaatsgevonden. De organisatie was ook dit jaar weer in handen 
van onze Jeugdraad, een ‘negenkoppige’ groep jonge vrijwilligers 
die zich inzet voor het verzorgen van activiteiten voor de jeugd. 

Ook dit jaar werd deze visdag voor de 9 tot 
en met 16 jarige jeugd georganiseerd vanuit 
Restaurant de Grote Wielen, onder de rook van 
Leeuwarden. Het stralende weer en een goede 
opkomst zorgde voor een geweldige sfeer op en 
aan het water. 
Om half negen startte de inschrijving, dik 40 
jeugdigen werden door hun ouders gebracht op 
de locatie. Om negen uur hield portefeuillehou-
der jeugdzaken, Sybrand de Vries, het openings-
woord. De jeugdigen en vrijwilligers werden 
welkom geheten en de jeugd werd in twee 
groepen verdeeld. Groep 1 ging in de ochtend het 
water op, terwijl groep twee de activiteiten op de 
kant volgde. 
Er waren maar liefst twaalf visboten aanwezig 
die de deelnemers wegwijs maakten met het 
vissen vanuit de boot. Er werd vooral getrold en 
geworpen op snoek, maar er waren ook een aan-
tal boten die aan het verticaal- en dropshotvissen 

Vacature
Sportvisserij Fryslân zoekt:

BOA/Coördinator Handhaving
(Buitengewoon Opsporingsambtenaar)

20 uur per week

Meer informatie over de organisatie en 
de uitgebreide beschrijving van deze 
vacature kun je vinden op:
www.visseninfriesland.nl/over-ons/
vacatures/

waren, op de baars en snoekbaars. Een groot deel 
van de aanwezige deelnemers wist een roofvis 
te haken. Naast de visboten, kon de jeugd ook 
kennis maken met het vissen vanuit de bellyboat. 
Dit werd gedaan onder leiding van Klaas de Vries, 
een ervaren bellyboatvisser. Zelfs op deze manier 
werden er een aantal leuke snoeken gevangen.

VIS TV
Tussen de middag was het tijd voor een half uur 
visserslatijn. Onder het genot van een lekkere 
snack werden de nieuwe ervaringen en vangsten 
gedeeld. 
De kantactiviteiten waren gericht op de witvisse-
rij. Met de vaste stok kon iedereen onder leiding 
van visvrouwen Jolanda Hoogeveen en Marietta 
Ruardy een witvis vangen. Daarnaast konden zij 
de jeugdinformatie geven over de kleine kneepjes 
van het witvissen. Daarnaast was Klaas Mozes, 
de wedstrijdcoach, aanwezig om een clinic te 
geven over het vissen met de feeder. De deelne-
mers konden hier samen met Klaas een aanbeet 
leren herkennen, een vis drillen, scheppen en 
onthaken. 
De crew van VIS TV was er bij om een sfeerimp-
ressie te maken van deze dag wat verwerkt is in 
een aflevering van VIS TV XL. 

We kunnen weer terugkijken op een zeer 
geslaagd evenement en zijn ondertussen alweer 
gestart met het organiseren van het volgende 
evenement, dat in september of oktober plaats 
zal vinden. 
Heb jij het afgelopen evenement gemist, of wil jij 
nog een keer zo’n leuke dag beleven? Houd dan 
onze website of Facebook in de gaten.

Fotografie: Frank van der Burg fotografie
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Het afgelopen seizoen van VIS TV XL zijn er een 
viertal reportage over de  sportvisserij in Fryslân 
getoond.  Er is gevist in een drietal ‘nieuwe wate-
ren’ uit de Landelijke lijst in Dokkum, Drachten 
en ít Buten� ild’, in Leeuwarden kwam het Street-
fi shing in beeld en er is een reportage gemaakt 
op de afgelopen Jeugddag in Leeuwarden (zie 
artikel hiernaast).

Ook is Tamme wederom met een bekende 
Fries het water op geweest voor VIS TV XL. Na 
Pieter Wilkes, in een van de Elfsteden Sportvis 
afl everingen, was het deze keer Foppe de Haan 
die onder deskundige leiding van Tamme vanuit 
de boot probeert roofvis te vangen.
Naast het vissen zijn de gesprekken over de 
‘sportieve drijfveren’ van beide mannen een leuk 
gespreksonderwerp. Ook het Foppe Fonds komt 
regelmatig aan de orde. 

Fryske  VIS TV 

Tamme en Foppe in VIS TV

Sportvisserij Fryslân ondersteunt dit initiatief 
van Foppe volledig en laat dit in de uitzending 
ook blijken door een ruimhartige donatie te 
schenken. 
De benadering van het Foppe Fonds spreekt 
Sportvisserij Fryslân zodanig aan dat een inten-
sievere samenwerking in de toekomst door beide 
partijen wordt toegejuicht.

Skitterende dei
Hoewel de start van de visdag moeizaam is, sla-
gen de mannen er toch in om aan het eind van de 
sessie, vlakbij de woning van Foppe in Akkrum, 
nog enkele snoeken te vangen. Op dat moment 
komt de ‘sport instelling’ van Foppe weer boven 
en blijkt hij ook tijdens het vissen behoorlijk 
fanatiek te zijn en volop te kunnen genieten ‘van 
het moment’. 
Het rondje Akkrum, Oude Schouw en Grou 
leverde mooie beelden en leuke gesprekken op. 
Het was, zoals Foppe vaak kenmerkend roept:” 
Een skitterende dei”. 

VIS TV gemist?
Heb je een afl evering van VIS TV XL gemist? Of 
wil je lekker een avondje VIS TV kijken en wil je 
met name de 4 reportage uit Fryslân bekijken? 
Geen probleem. 
De uitzendingen van VIS TV XL zijn gratis terug 
te zien op vistv.nl en op VIS TV Plus.

Onze Vismeesters zetten zich niet alleen in voor 
de junioren maar ook voor de senioren.
Vismeester Jan van der Werf hee�  een prachtige 
vismiddag beleefd met een aantal bewoners van 
Zorgcentrum Suderigge in Lemmer. Als locatie 
was gekozen voor de Rien. 
Voor aanvang had Jan alle ‘Stekkie hengels’  al 
klaar gelegd,  zodat men direct kon vissen.  Vrij 
vlot werden de eerste vissen gevangen waarbij 
Dhr Bos, evenals vorig jaar, de ‘topscorer’ was 
met 8 vissen. Uit handen van Vismeester Jan 
kregen de prijswinnaars  een prachtige  beker 
overhandigd. 
Jan: ”Wat hebben de bewoners genoten.  Het 
was  geweldig. Niet alleen zij maar ook ik vond 
het een prachtige middag. Ondanks dat er niet 
veel werd gevangen vroegen de senioren na 
afl oop direct “wanneer gaan we weer”.

Senioren Visdag

De Senioren met bekers en Vismeester J an.
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HSV Heerenveen
Penvisdag 2.0

Vrijdag 14-06-2019 was het weer zover, 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.

Ook dit jaar stond de penvisdag op karper weer gepland. Het eerste jaar 
waren we afgereisd naar Noord-Holland om daar de karpers te bestoken 
met een dobbertje, maar buiten het bestuur zelf om was daar weinig animo 
voor de dag.
Vorig jaar was er zo weinig animo dat we de dag niet door hebben laten 
gaan… dat moest anders.

Op een gegeven moment ontstond het idee om naar een betaalwatertje te 
gaan met ‘vangstgarantie’. Na wat wikken en wegen werd er besloten dit een 
keer te proberen. Ook werd er bewust gekozen de dag in de gesloten tijd voor 
roofvis in te plannen zodat ook de roofvissers misschien mee wilden.

Wiebe Vonk Vaderdag wedstrijd 2019
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 slagerij Big-
mans. HSV Heerenveen had een bloemetje voor 
de dames. De bekers zijn beschikbaar gesteld 
door café de Drie Pilaren.

Het door De Visvrind uit Wolvega beschikbaar 
gestelde schepnet + steel werd verloot onder 
de aanwezige vissers. De gelukkige winnaar 
daarvan was dhr. G. Cox.

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

De nodige karpers werden ook gevangen maar de steur had deze dag de 
overhand. Zo haakte onze voorzitter op een gegeven moment wel een 
heel sterk exemplaar waar hij zeker een half uurtje mee aan het stoeien is 
geweest. Maar liefst één meter drie en zeventig gaf het meetlint aan!

Kortom het was een zeer geslaagde dag/experiment en dus voor herhaling 
vatbaar!

Er werd gekozen om te vissen op een belevingsvijver van de ‘Woldstek’ 
te Ruinerwold. Na een korte uitleg voor mensen die daar behoe� e aan 
hadden, kon er gevist worden. We hadden een watercilinder meegenomen 
zodat verschillende uitlodingen getoond konden worden.
Al snel werd er vis gevangen. Er bleek ook aardig wat steur op de plas te 
zitten en omdat het nog redelijk fris was aasden die beter dan de karpers. 
Sommigen waren goed geïnformeerd en hadden zure haring meegenomen 
speciaal voor de steur. Ook werden er enkele meervalletjes gevangen. Er 
stond vaak iemand met een kromme hengel en een gierende slip en dat zien 
we graag! 

Voorzitter Rinze Jan en Henri met een steur

Henri met een karper

André Schapelhouman met steur
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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. 

Lute Huisman, snoek

Klaas Bloemsma, Nes, snoek 96 cmHenk Land & Klaas Mozes, snoekbaars

Marten Douma, Leeuwarden, snoekbaars 90 cm

Mika Stoop, karper 16 pond Theo Zeinstra, de Westereen, snoekbaars 74 cm
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Gerrit Jan vd Meulen, de Westereen, snoek 107 cm Paul vd Leest, karper

Timur Cox, Leeuwarden, snoek 40 cm Sander & Niels, brasem

Bert Noordenbos, Wyns, snoek 103 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 De Kleine Dobber Donkerbroek

Op 21 juni 2019 hee�  hengelsportvereniging De Kleine Dobber Donker-
broek een extra ledenvergadering gehouden.
Locatie is dorpshuis Ald Leger te Waskemeer. Aanvang 20.00 uur.

Aanleiding
In de extra ledenvergadering van 10 mei 2019 zijn 3 nieuwe bestuursleden 
naar voren gekomen. Echter de vervolgstappen die tot een werkend bestuur 
hadden moeten leiden zijn niet succesvol verlopen.
Daarom zijn de leden opgeroepen om op 21 juni 2019 een vervolg te geven 
aan het ophe� en van de vereniging. Hieronder het verslag van deze leden-
vergadering.

Aanvang: 20.00 uur. 
Aanwezige leden: 5, namelijk: Berend Joustra, Lammert van Dijk, Piet 
Postema, Jan Willem van der Molen en Jan Rozenberg.

Opening: De penningmeester opent de vergadering en verwelkomt de 
aanwezige leden.

Ingekomen stukken: Reactie van Graddus Schievink.

Inleiding: De secretaris benoemt de reden van deze vergadering. Hieruit 
blijkt dat voortzetting van de vereniging lastiger is dan werd verwacht. De 
secretaris benadrukt dat hij er in ieder geval geen vervolg aan wil geven 
vanwege de negatieve betrokkenheid die hij persoonlijk ervaart. Er zal 
vanavond een vervolg worden gegeven aan het ophe� en van de  vereniging.

Inhoudelijk: Na deze inleiding van de secretaris wordt de brief met de 
reactie van Graddus Schievink voorgelezen.  Aan de leden wordt gevraagd of 
zij kunnen instemmen met het in gang zetten van de ophe�  ngsprocedure. 
Het voorstel tot het ophe� en van de vereniging wordt  door alle aanwezigen 
aangenomen. Aan de leden wordt de vraag gesteld wat er, overeenkomstig 
de verenigingsstatuten met het batig saldo zal moeten gebeuren.

Daarnaast doet het bestuur een voorstel wat als het volgt is te 
omschrijven: Een deel van het saldo wat op de rekening van de vereniging 
staat zal bij ophe�  ng worden verdeelt over de 4 resterende HSV’en binnen 
Ooststellingwerf en een deel zal gaan naar Sportvisserij Fryslân.

Als argumentatie voor deze bestemming wordt genoemd dat de overblij-
vende hengelsportverenigingen binnen de gemeentegrenzen logischerwijs 
geconfronteerd zullen worden met een toename in kosten van organisatie 
van de jaarlijkse Ooststellingwerfcup. Daarnaast is Sportvisserij Fryslân de 
overkoepelende organisatie die zorg voor het behartigen van de belangen 
van de hengelsport in meest brede zin. Verdeling van het saldo volgens 
bovenstaande methode doet recht aan wat onze statuten hierin voorschrij-
ven. 
Het voorstel gedaan vanuit het bestuur wordt door de aanwezige leden 
aangenomen.
De vervolgstappen kunnen nu door het bestuur in gang worden gezet.

Belangrijk punt hierbij is dat elk lid zelf de keuze hee�  om voor 1 oktober 
2019 zijn lidmaatschap te beëindigen en zelf op zoek kan gaan naar een 
vervangende hengelsportvereniging van zijn of haar keuze. Wanneer er 
niet wordt opgezegd zullen de leden worden overgeschreven naar HSV Ons 
Genoegen Oosterwolde.
Let op: vóór 1 oktober opzeggen!

De volgend verenigingen zijn in onze gemeente:
HSV Ons Genoegen in Oosterwolde
HSV De Reafi n Appelscha
HSV De Tjonger Makkinga
HSV De Rietvoorn Oldeberkoop

De adressen zijn in de gemeentegids en op de website te vinden.

Afsluiting: Een ieder wordt bedankt voor zijn inbreng en betrokkenheid.

3e / Extra ledenvergadering 21 juni 2019

Agenda
Zaterdag 14 september: Forelvisdag
Deze keer gaan we naar Luttelgeest. Graag om 11.45 uur aanwezig We 
vissen 12.00-16.00 uur. Aansluitend is er weer een bbq. 
Consumpties zijn voor eigen rekening. U kunt zich tzt opgeven via www.
hsv-workum.nl  waar ook de verdere info op komt te staan.

Zondag 27 oktober: Jubileum Roofvisdag
Dit is een hele speciale dag want HSV Workum bestaat dit jaar 70 jaar. 
We starten dit feest met een Jubileum Roofvisdag. Ook is er een aparte 

WSVC Workum
jeugd roofvisdag. Iedereen die meedoet graag om 8.45 uur aanwezig zijn 
op de Stedspole.
We vissen van 9.00-15.00 uur   
Na afl oop gaan we naar de Witte Herbergh in Workum waar de prijsuit-
reiking is en het jubileum feest van HSV Workum. Er zijn mooie prijzen en 
koud warm bu� et. Dit alles is voor leden van HSV Workum. 
Je kunt je t.z.t. aanmelden via www.hsv-workum.nl waar ook verdere 
informatie komt te staan. 
Geef wel aan of je gaat vissen of alleen naar het feest komt dit i.v.m bestel-
lingen. 
Wij rekenen weer op een gezellige dag met elkaar.
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HSV Voorwaarts Drachten 

Zandwinputten zijn vaak ontstaan vanuit de 
behoe� e aan zand voor de wegenbouw. Als er 
een zandlaag aanwezig was in de buurt van het 
tracé, werd het land opgekocht en het zand weg-
gezogen. Daardoor zijn er grote en vaak diepe 
waterpartijen ontstaan die in de loop van de tijd 
hun eigen biotoop hebben gekregen. Het water 
is vaak helder en soms is er een goede visstand 
te vinden. Dat is zeker het geval als er een (open) 
verbinding is met andere wateren in de buurt. 
Sportvissers komen er graag en veel vereni-
gingen hebben een of meerdere van dergelijke 
wateren gehuurd. 

Zonnepark
Maar er nu doet het fenomeen ‘zonnepark’ zijn 
intrede. Er is veel (subsidie)geld beschikbaar 
voor de aanleg van dergelijke parken. Na de 
aanleg op het land, worden ze inmiddels steeds 
vaker aangelegd op water. Soms worden er 
losse panelen op drijvers geplaatst, maar er 
worden ook grote drijvende eilanden gemaakt 
die hele stukken van het wateroppervlak 
afdekken.
Op veel plekken zal dat niet zo’n probleem ople-
veren, zoals bij de waterpartijen rond kassen e.d.

Zonnepanelen op water? Wees allert!
Het blijkt dat er steeds vaker plannen zijn om grote delen van plassen, die nu nog dienst doen als viswater, te verkopen aan bedrijven die 
er duurzame groene energie wil gaan exploiteren. Soms wordt echter aan een project de term ‘groen’ of ‘duurzaam’ gehangen, terwijl je 
daar met gezond boerenverstand toch je twijfels bij kunt hebben. 

Helaas richten zich nu echter ook een aantal 
grote bedrijven op veel grootschaliger aange-
legde zonneparken op zandputten e.d. 

Biodiversiteit
Nederlandse natuurbeschermers en ecologen 
maken zich al grote zorgen over het bodemleven 
onder de parken die op land worden aangelegd. 
De angst bestaat dat de bouw van grote zonne-
parken de nekslag wordt voor kwetsbare natuur 
en bodemleven. Dergelijke parken putten de 
grond uit, zonlicht en regen bereiken de bodem 
niet meer, met kaalslag als gevolg. Dit is funest 
voor insecten en ander bodemleven.
Sluitend bewijs hiervan hebben de experts 
in Nederland helaas nog niet. De bouw van 
zonneparken begint in ons land pas aan een 
opmars. Maar internationale kennis en metingen 
voorspellen ellende, waarschuwen deskundigen 
van o.a. het RIVM en vogelorganisatie Sovon. 
Volgens minister Wiebes is slechts bekend dat 
er bij zonneparken ‘e� ect is op het leven onder 
deze panelen’. Zolang niet is uitgezocht welke 
gevolgen dit hee�  voor de biodiversiteit mag 
alles gewoon doorgaan dan zien we later de 
gevolgen wel….

Als het e� ect op het land al zo groot is, hoef je 
niet de illusie te hebben dat het e� ect op het 
onderwaterleven anders zal zijn. Als een groot 
deel van een plas wordt afgedekt zal het zonlicht 
niet kunnen doordringen in het water, waardoor 
plantengroei verdwijnt. Geen planten betekent 
geen zuurstof en geen zuurstof betekent geen vis 
of ander onderwaterleven. Kortom dood water. 

Duurzame catastrofe
Wie een gedetailleerde kaart van onze provincie 
bekijkt, zal veel van dergelijke wateren ontdek-
ken, die soms werkelijk prachtige visbestanden 
herbergen. Om die te behouden zullen we scherp 
moeten zijn en elkaar steunen als dat nodig is. 
Het is wellicht verstandig om te zoeken naar 
medestanders in “boatsjeminsken”, surfers, 
vogelaars en andere natuurliefhebbers om 
samen op te trekken en deze zogenaamde ‘duur-
zame ‘ catastrofe  tegen te houden. Samen moe-
ten voorkomen dat op onze dierbare viswateren 
zonneparken ontstaan. Er zijn nog lege daken 
genoeg als je om je heen kijkt. Blijf als vereni-
gingen scherp op dergelijke ontwikkelingen en 
schakel waar nodig de Federatie of Sportvisserij 
Nederland in om te ondersteunen.

Is dit de toekomst voor zandwinputten? 
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Op zaterdag 22 juni jl. is er een themadag voor bestuurders en vrijwilligers 
van hengelsportverenigingen èn geïnteresseerde sportvissers georgani-
seerd. Het overkoepelende thema van deze dag luidde ‘De toekomst van de 
sportvisserij’.  Een en ander werd georganiseerd in een bijzondere omgeving 
namelijk ‘Papendal’ bij Arnhem en het programma was interessant genoeg 
om er met het volledige bestuur van HSV ‘Voorwaarts’ een vrije zaterdag 
aan te besteden.
Naast de presentatie van de resultaten van een enquête onder hengel-
sportverenigingen over de toekomst van de hengelsport en de organisatie 
daarvan met enkele prikkelende stellingen was er een ruime keus aan 
workshops en informatiestands en ook een tweetal discussierondes.

Discussie
Als bestuur hebben we deelgenomen aan de discussie over de toekomst 
van de sportvisserij en beroepsvisserij in relatie tot elkaar. Daaruit kwam 
met name naar voren dat overleg in een visstand beheercommissie, zoals 
wij die in Friesland kennen de beste resultaten opleveren. Er zijn delen van 
ons land waar het een stuk minder loopt en eigenlijk zou er overal met 
vangstquota moeten worden gewerkt. De beroepsvisserij gaat daar zelf ook 
steeds meer in mee. 
Al met al een nuttige discussie waar uit bleek dat we op veel gebieden toch 
ook dezelfde belangen hebben.

Workshop
Daarnaast werd er door enkele bestuursleden een workshop gevolgd om 
mogelijkheden te vinden om meer jeugd naar de waterkant te trekken.
Verder hebben we informatie ingewonnen over “de Harkboot” die veel 
e� ectiever de overtollige waterplanten kan verwijderen dan de huidige 
maaiboten en bovendien blij�  de vegetatie ook langer weg is de ervaring. 

De toekomst van de sportvisserij

Ook kregen we de nodige informatie over de omgevingsvisie die gemeenten 
moeten opstellen waarbij ook de gebruikers (lees bij vijvers dus sportvis-
sers) moeten kunnen inspreken. Daar kunnen we ook bij onze gemeente 

verder mee.
Natuurlijk was er tussendoor veel gezelligheid, 
werden oude bekenden begroet en nieuwe contac-
ten gelegd. Ook was er ruimte om met bestuurs-
leden van Sportvisserij Nederland van gedachten 
gewisseld. In dat kader is ook het fenomeen 
‘zonnepanelen op water’ weer onder de aandacht 
gebracht en is de toezegging gedaan dat men er 
fl ink mee aan de bak wil de komende tijd.

Nuttig
Al met al een prima georganiseerde dag, waar 
helaas maar weinig collega’s uit Friesland 
aanschoven. Een gemiste kans voor dit jaar, 
maar gezien het succes komt er waarschijnlijk 
volgend jaar een herkansing. Trouwens ook voor 
individuele sportvissers die net even wat meer 
willen weten en hun mening willen laten horen 
zeker een aanrader…
Op de terugweg hadden we nog een kleine 
bestuursvergadering in de auto, dus al met al 
was het een nuttige zaterdag.

Het bestuur van Voorwaarts op weg naar de zaal

Overzicht zaal Themadag
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HSV Joure

Donderdag  16 Mei 2019  was er weer de jaarlijkse 
individuele wedstrijd voor de jeugd. Als locatie 
hebben we wederom gekozen voor de Slachte-
dijk naast jachtwerf de Jong. Er was al rekening 
gehouden met een goede opkomst omdat voor de 
wedstrijd zich al 40 kinderen hadden aangemeld. 
Uiteindelijk kwamen we op een totaal van 68 
deelnemers, een ongekend en prachtig aantal. 
Er is gevist in 2 lee�ijdsklassen nl 6 - 9 jaar en 
10 - 13 jaar. De weersomstandigheden waren 
redelijk, afgezien van een licht buitje en redelijk 
wat wind maar die zat in de goede hoek . Door 
de aangename temperaratuur was het prima 
visweer.  
Om 18.00 uur werd het startsein gegeven om 
te vissen tot 19.30 uur. Echter de vissen leken 
niet echt happig want er werd maar sporadisch 
een visje gevangen. Er kwam voor ons dit jaar 
nogal wat administratie bij vanwege de nieuwe 
privacywet. Voor ieder kind moest een van de 
ouders of verzorgende een formulier onderteke-
nen of hun kind wel op de foto en ook hun naam 
vermeld mag worden. Voor de meeste ouders 
is dat helemaal geen probleem maar als HSV 
zijn wij verplicht om ons aan de nieuwe regels te 
houden om risico op boetes te vermijden.  
Uiteindelijk is er met groot enthousiasme gevist 
en dat brengt ons tot de volgende uitslag:

Jeugd viswedstrijd

Jeugd van 6 - 9 jaar
1e prijs Demi Klaver met 80 cm 
2e prijs Onna Etten met 60 cm
3e prijs Jort Yntema met 43 cm 
 
Jeugd van 10 - 13 jaar
1e prijs Velan de Ruiter met 37 cm
2e prijs Noah Veenstra met 34 cm
3e prijs Richard Abma met 27 cm 

Voor alle prijswinnaars hadden we bekers 
beschikbaar gesteld plus een werphengel met 
toebehoren en nog een beeldje voor de grootste 
vis.
Voor iedere deelnemer was er ook nog een 
cadeaubon voor een ijsje.
Ik wil alle deelnemers controleurs en ouders 
bedanken voor hun medewerking aan de wed-
strijd die toch weer zeer geslaagd was.
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HSV Leeuwarden

Deze zomer staat in het teken van de zomerVISkaravaan. Ben je jonger dan 
14 jaar en gek van sportvissen of wil je graag kennismaken met sportvissen? 
Zorg dan dat jij het komende weekend (24 & 25 aug) van je zomervakantie 
nog vrij hebt, want Sportvisserij Nederland organiseert met onze visvereni-
ging een super coole Vis-event. 
Er is van alles te beleven, zoals; zelf vissen onder begeleiding van profes-
sionals, het leren maken van je eigen vistuigje, vissen leren te herkennen en 
onthaken, je krijgt werples met targets en kun je alles leren over de biologie 
van de dieren en vissen onder water.
Wil je ‘in gevecht’ met de grootste vissen dan kan dit op de drilsimulator. 
Naast dat er allerlei leuke activiteiten zijn krijgen jullie ook een goodiebag en 

ZomerVISkaravaan maak je kans op een gratis hengel! Dit ‘event’ duurt van 10 tot 16 uur.  
De activiteiten zijn niet tijdsgebonden dus je kunt vrij inlopen.  
Tijdens het event is er voor alle kinderen gratis drinken beschikbaar. Een 
lunchpakket moet je wel zelf meenemen.  
 
Inschrijven en meer info op www.stekkie.nl  

Event locaties

Zaterdag 24 augustus: water aan de Eelaan te Dokkum

Zondag 25 augustus: water Het Oude Meer, (achter zwembad de Blauwe 
Golf en de Klimwand van Rengers Sportpark) aan de Jelsumerstraat te 
Leeuwarden. 
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