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Sportvisserij Fryslân

Steun
Vanuit Sportvisserij Fryslân ben ik, Pieter de 
Vries, naar voren geschoven om onze gemeen
schappelijke belangen te vertegenwoordigen. 
Zoals ook bij de vorige verkiezingen voor het 
 Wetterskip Fryslân steunt Sportvisserij Fryslân de 
waterschapspartij ‘Water Natuurlijk’, ik sta daar 
op de kandidatenlijst op positie 5. Dit betekent 
niet automatisch dat ik jullie kan vertegenwoordi
gen in het algemeen bestuur van het Wetterskip.  
Nee, wil ik wat voor jullie kunnen betekenen dan 
heb ik jullie steun hard nodig. 

Wat willen we bereiken? 
Het lijkt mij helder dat we onze sport kunnen 
blijven beoefenen, daar is wel voor nodig dat 
we laten zien dat we zorgvuldig met de natuur 
omspringen. Denk hierbij aan streven naar 
loodvrij vissen, je eigen rotzooi (en eventueel ook 
die van anderen) opruimen. Daarnaast is het voor 
een goede visstand, we willen tenslotte ook graag 
wat vangen, van groot belang dat we schoon 
water hebben met voldoende voedsel voor de 
vis. Ook visveilige gemalen en vistrappen zijn van 
belang om de vissen vrije doorgang te verlenen 

Stem voor de toekomst van jouw passie 
Voor de natuur in het water, stem Water Natuurlijk (Lijst 2 #5)
Voor ons sportvissers breekt er een spannende tijd aan, meer dan ooit is het van groot 
belang dat wij onze stem laten horen in de politiek. Immers op woensdag 20 maart zijn er 
de verkiezingen voor het Wetterskip en van Provinciale Staten. Voor het water, daar waar 
wij onze sport beoefenen, is met name het Wetterskip belangrijk. Onze stem is van belang 
voor het voortbestaan van onze passie/hobby en werk, als we niet meepraten wordt er 
gewoon voor ons beslist. Dàt laten we ons toch niet gebeuren?!

waar ze ook naar toe willen. Daarnaast zijn uiter
aard ook bevisbare oevers en genoeg open water 
zonder dichte beplanting voor ons van belang.
Dus: Als we aan tafel zitten praten we mee, 
besluiten we mee; Een stem voor mij is een stem 
voor onze sport: Sportvissen!

Persoonlijk
Even in het kort over mij persoonlijk, voor 
diegene die dat nog niet heeft kunnen lezen. 
Ik ben geboren in 1968, getrouwd met Hinke, 
dochter Amber (en pleegvader mogen zijn voor 
inmiddels de nodige pleegkinderen), wonende 
in Bolsward. In het dagelijks leven ben ik ICT’er 
en daarnaast voor de derde periode raadslid in 
gemeente SúdwestFryslân en voor de tweede 
periode voorzitter van de Auditcommissie in die 
gemeente.
Als sportvisser beschouw ik mijzelf als een all
rounder, ik hou van veel verschillende manieren 
om onze prachtige sport te bedrijven. Het draait 
om lekker buiten zijn, genieten van het weer, 
hoofd leeg maken en je eigen batterij opladen om 
de drukke dagelijkse sleur weer aan te kunnen. 
Dat werkt voor mij perfect.

Viscoach en -meester
Naast bestuurslid van HSV Ons Genoegen 
 Makkum ben ik sinds vorig jaar ook nog vismeester 
en viscoach geworden. In deze rol ga ik mij inzetten 
om kinderen op de basisscholen (groep 7/8) het 
plezier in vissen bij te brengen. Het is belangrijk dat 
we onze jeugd weer meer naar buiten krijgen en 
actief bezig zijn met vissen vinden erg veel kinderen 
toch erg leuk. En daarmee is de verbinding met 
het Wetterskip meteen ook weer gelegd, kinderen 
aan de waterkant krijgen levert op dat ze zien en 
ervaren hoe belangrijk water voor ons is.

Het zou fantastisch zijn als je op 20 maart bij de 
waterschap verkiezingen een stem uitbrengt op 
lijst 2, ‘Water Natuurlijk’, plek 5; Pieter Klaas de 
Vries; “Alfêst tige tank”

Pieter Klaas de Vries

Wedstrijdcoach 
nieuws 
Zoals bekend is Klaas Mozes de nieuwe   
 Wedstrijdcoach van Sportvisserij Fryslân. 
Om de Friese sportvissende jeugd een kans 
te geven zich te presenteren en te manifes
teren organiseert Klaas enkele wedstrijd
clinics. De eerste heeft reeds plaatsgevon
den op 25  november in de Kromme Knilles 
bij Akkrum. Mede vanuit deze clinics hoopt 
Klaas een Friese selectie te vormen die ook 
op landelijk niveau kan mee strijden.
 
De komende clinics zijn gepland op:
•   24 maart: Heerenveenskanaal te 

Heerenveen
•  31 maart: Zwemmer te Westergeest

Je kunt je hiervoor opgeven op vissenin 
friesland. Ook lees je hier meer over de 
clinics. Tevens kun je rechtstreeks contact 
opnemen met Klaas via k.mozes@chello.nl 
en 0654 67 75 93

Pieter Klaas de Vries
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Lauwersmeer
Op het Lauwersmeer, Dokkumerdiep en Zout
kamperril is het nu toegestaan om wanneer je in 
bezit bent van een derde hengeltoestemming, 
te vissen met drie hengels. Hiermee heeft de 
watereigenaar Staatsbosbeheer ingestemd. 
Voor de karper en de witvisserij is dit een prach
tige aanwinst. Met drie hengels op karper vissen, 
of het voorhanden hebben van een extra topset 
is nu geen probleem meer! 
Bestel je derdehengeltoestemming via: 
https://www.sportvisserijnederland.nl/
vispas/nachtvis-derde-hengel/ 
Het is niet toegestaan om in het gehele Lau
wersmeer te vissen. Check de VISplannerapp 
aan het water om altijd op de hoogte te zijn van 
waar je wel en niet mag vissen! 

Staatsbosbeheerwateren
Staatsbosbeheer is eigenaar van een aantal 

wateren in Friesland. Bepaalde wateren zijn 
niet toegankelijk omdat het een natuurgebied 
is, maar er zijn ook een groot aantal wateren 
waar de sportvisserij wél toestemming heeft 
om te vissen. Sportvisserij Fryslân gaat met 
Staatsbosbeheer nieuwe huurovereenkomsten 
aan waarin een aantal nieuwe sportviswateren 
zijn opgenomen. Er zijn ook een aantal wateren 
uit de VISplanner en de Gezamenlijke Lijst van 
Viswateren gehaald. Daarnaast zijn de algemene 
voorwaarden voor het vissen in Staatsbosbe
heergebieden gewijzigd. Onder andere de bevis
singsperiode is met één maand ingekort. Vissen 
in de prachtige gebieden van Staatsbosbeheer? 
Ja! Maar check hierbij extra goed de geldende 
(bijzondere) voorwaarden. 

Drachten
De afgesloten wateren binnen Drachten waren 
tot begin dit jaar enkel te bevissen door leden 

van Hengelsportvereniging Voorwaarts uit 
Drachten. Sportvisserij Fryslân heeft het streven 
om zoveel mogelijk wateren Landelijk in te 
brengen, waardoor iedereen met een VISpas in 
de Friese wateren mag vissen. Doordat hengel
sportvereniging Voorwaarts toestemming heeft 

gegeven om ook deze 
wateren Landelijk in 
te brengen, zijn 99% 
van de Friese wateren 
voor iedereen met 
een VISpas bevisbaar. 
Naast het Landelijke 
inbrengen, zijn er ook 
een aantal nieuwe vis
wateren in de VISpas 
opgenomen in de om 
Drachten liggende 
dorpjes. 

Gemeente de 
Fryske Marren
Binnen gemeente de 
Fryske Marren liggen 5 
hengelsportverenigin
gen. Deze hengel
sportverenigingen 
hebben aangegeven 
dat er vooral binnen 
de dorpskernen nog 
veel wateren nog niet 

ingebracht waren. Uit een aantal goede gesprek
ken met gemeente de Fryske Marren, heeft de 
gemeente besloten één huurovereenkomst met 
de sportvisserij aan te willen gaan. Deze huur
overeenkomst heeft betrekking op nagenoeg 
alle wateren in eigendom van de gemeente. 
Onder andere de dorpswateren van Joure en een 
aantal afgesloten wateren in Balk en Lemmer 
zijn onderdeel van deze mooie aanwinst. Deze 
aanvulling zal op korte termijn in de VISplanner 
verwerkt worden. 

Bûtefjild
In natuurgebied het Bûtefjild liggen een aantal 
prachtige, ondiepe meertjes. Deze meertjes zijn 
onder andere in het voorjaar prachtige visstek
ken voor de vliegvisserij. Het water in eigendom 
van “de Mariahoeve” en het water “de Klyn
dobbe” zijn nu ook voor alle VISpashouders te 
bevissen!

Visrechten in Fryslân 
De afgelopen tijd zijn er een groot aantal wijzigingen doorgevoerd in de Gezamenlijke Lijst 
van Viswateren en de VISplanner. Zo is Friesland weer een aantal viswateren rijker en zijn 
er voorwaarden gewijzigd. Hieronder wordt dieper ingegaan over deze aanvullingen en 
wijzigingen. Wil je altijd zeker weten dat je onder de juiste voorwaarden in een toegestaan 
water aan het vissen bent? Kijk dan voor het vissen op www.visplanner.nl of gebruik 
langs de waterkant de VISplanner-app! 
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Bijzondere wedstrijden
In de herfst van 2018 zijn buiten de competitiewedstrijden om nog een 
tweetal andere wedstrijden gevist door de gezamenlijke hengelsportvereni
gingen De Deinende Dobber, Ons Genoegen en de Voorn.  

Zonnige dagtocht 
Op zaterdag 13 oktober is de gezamenlijke dagtocht gevist van HSV de 
Voorn en HSV de Deinende Dobber. Aan de wedstrijd deden ook vissers 
mee van HSV Ons Genoegen te Makkum. Het was warm zomerweer, heel 
bijzonder voor oktober. De zon scheen de hele tijd en er stond een stevige, 
warme wind. ’s Morgens werd de eerste wedstrijd gevist op het Frisiater
rein te Grou. Er werd goed gevangen, de vangst bestond hoofdzakelijk 
uit blankvoorn. Enkele vissers kregen nauwelijks de tijd om op te halen, 
omdat ze belaagd werden door een snoek. Ruud de Boer wist zijn kopstek 
uit te buiten en werd winnaar met 4480 gram. Goos van der Kooi ving de 
grootste vis, een blankvoorn van 28 cm. 
’s Middags werd er gevist aan het Prinses Margrietkanaal, eveneens in 
Grou. Er werd redelijk gevangen aan de feederhengel, maar ook Ruud de 
Boer wist een paar mooie vissen te vangen aan de vaste stok. Bert Doren
bos won de middagwedstrijd met 6110 gram en ving tevens de grootste vis 
van de dag, een brasem van 45,9 cm. 
Na de wedstrijd werd er gegeten in café de Bierhalle te Grou. Na de erwten
soep werden de prijswinnaars bekend gemaakt en kreeg iedere visser een 
bakkerijpakket mee naar huis. Dagwinnaar Ruud de Boer won tevens de 
nieuwe wisselbeker.

Om’e Toerwedstrijd
Op zaterdagmiddag 6 oktober is de jaarlijkse Om ‘e Toer wedstrijd gevist, 
gesponsord door café het Wapen van Baarderadeel en georganiseerd 
door de wedstrijdcommissie van HSV de Voorn/de Deinende Dobber. De 

HSV De Voorn, De Deinende Dobber, Ons Genoegen
Van de wedstrijdcommissie

wedstrijd wordt jaarlijks gehouden in de Jorwerdervaart in en rondom 
Jorwerd en werd gevist met de vrije hengel op gewicht. Het bijzondere van 
deze gezellige wedstrijd is dat veel vissers bij dorpsbewoners in de tuin 
zitten te vissen. Het was prachtig zonnig weer met hoge temperaturen, dit 
hebben we nog nooit eerder beleefd bij deze wedstrijd! De vissen waren 
blijkbaar ook in jubelstemming, want er werd door de deelnemers maar 
liefst ruim 52 kg vis gevangen. De meeste vissen waren klein, maar er zijn 
ook een aantal kanjers van brasems gevangen. In het dorp moesten de vis
sers hard werken, er werden hier soms 3 vissen per minuut gevangen. Lang 
werd gedacht dat de strijd vooral tussen Ruud de Boer en Tom den Boer 
ging, maar uiteindelijk ging Tonny Landskroon er met de eretitel vandoor 
met 7030 gram, mede door de vangst van een enorme brasem van 54 cm, 
waarmee hij tevens de grootste vis ving. Na afloop was de prijsuitreiking in 
café Het Wapen van Baarderadeel, waarbij ook nog drie prijzen werden ver
loot op steknummer. De prijzen bestonden uit pakketten die samengesteld 
waren door bakkerij Sybesma uit Mantgum. Er kon teruggekeken worden 
op een zeer geslaagde wedstrijd. De 2e prijs ging naar Tom den Boer met 
6470 gram en de derde prijs was voor Ruud de Boer met 6030 gram.

Teake Wielinga tijdens de Om’e Toerwedstrijd

HSV De Voorn Harlingen

Agenda
1. Opening
2. Notulen vorige vergadering
3. Vaststellen agenda
4. Ingekomen stukken en mededelingen
5. Jaarverslag secretaris
6. Jaarverslag penningmeester
7. Verslag kascommissie
8. Verkiezing nieuwe kascommissie
9. Pauze
 Tijdens het nuttigen van een hapje en een 

drankje is er de gelegenheid om van gedach

Ledenvergadering Dinsdag 23 april 2019 in ‘Trebol’ te Harlingen, aanvang 20.00 uur

ten te wisselen over het afgelopen en nieuwe 
visseizoen.

10. Bestuursverkiezing
 Voor de functie van secretaris en voorzitter 

kunnen kandidaten zich tot 48 uur voor de 
vergadering melden bij de secretaris Bennie 
Brouwer (051741 37 35) of de penning
meester S. van der Meer (0615 38 72 23).

11. Wedstrijdprogramma 2019
12. Toekomst vereniging.
 Bespreken reacties van leden op voorstellen 

in uitnodigingsbrief aan gaande de toekomst 

van de vereniging. De uitnodigingsbrief met 
de voorstellen wordt in maart naar alle leden 
verstuurd.

13. Wat verder ter tafel komt, o.a. vrijwilligers/
ouders, voor een nieuw te vormen groep 
jeugdvissers.

14. Rondvraag
15. Sluiting der vergadering

De notulen van de vorige ledenvergadering en 
het jaarverslag van de secretaris zijn te vinden op 
onze website: www.devoornharlingen.nl



Advertentie



8 Fisk & Wetter | 1/20198 Fisk & Wetter | 1/2019

VangstGalerij
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. 

Aafke vd Meer, snoekbaars 56 cm

W.J. Elzinga, Oudega, snoek 115 cmRoan Wiegersma, snoekbaars

Durk Bijlstra, snoek 98 cm

Jorrit Bierma, Hallum, roofblei 74 cm
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Romke Sjoerd de Haan, snoek 102 cm

Jesper vd Zwaag & neef, Dokkum, karper

Auke Vrieswijk, snoek 97 cm

Jesse Huizenga, snoek 90 cm

Toby Kool, baars 38 cm

Hr. Doddema, baars
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HSV De Deinende Dobber
Schoonmaakactie
Op 6 oktober 2018 stond de schoonmaakactie 
‘Samen Fryslan Schoon’ op de agenda. Bij deze 
actie van de Friese milieufederatie heeft ook 
sportvisserij Friesland zich aangesloten. Omdat 
de Deinende Dobber op deze datum de jaarlijkse 
‘Om ‘e toerwedstrijd’ in Jorwert organiseert, 
hebben wij besloten om de schoonmaakactie op 
26 september te houden. Onze vereniging vindt 
dat deze acties belangrijk zijn voor het milieu en 
ook bijdragen aan het imago van de sportvisserij.
Onze vereniging heeft het gebied van de haven 
in Ried tot het kruiswater in Berlikum, de 
trailerhellingen in Berlikum en Marsum en 
het van Harinxmakanaal tegenover Deinum 
schoongemaakt. Gelukkig vonden wij niet al te 
veel afval (nog geen vuilniszak vol). Het blijkt dat 
de vissers steeds vaker hun afval en soms ook 
dat van anderen opruimen na afloop van hun 
wedstrijd of visdag. Met name op routes waar 
scholieren of veel recreanten langskomen wordt 
nog behoorlijk veel afval gevonden, hier valt 
nog een hoop te verbeteren. Volgend jaar zal De 
Deinende Dobber zeker weer meedoen aan deze 
jaarlijkse actie.

Streetfishing 25 november
Zondagochtend om 9 uur verzamelden de deelnemers zich bij De Franeker 
Poort voor deelname aan deze door de Deinende Dobber georganiseerde 
wedstrijd. Wel moesten we nog 10 minuten wachten voor we naar binnen 
konden voor de warme koffie met cake.
Bij de inschrijving bleek dat er 3 deelnemers zonder afbericht  niet kwamen 
opdagen. Voor deze wedstrijd, die voor de derde keer werd gehouden, 
was een prachtig prijzenpakket beschikbaar gesteld, voor een groot deel 
gesponsord door Hengelsportwinkel ‘de Korenaar’ uit Franeker (nogmaals 
bedankt Roel). Alle deelnemers kregen voor de aanvang een Shimano pet 
en na uitreiking van de telformulieren gingen de vissers vol goede moed 
naar de waterkant. Of het door het troebele water of de geringe stro
ming kwam weten we niet maar het bleek bijzonder moeilijk om de vis te 
verschalken. Een vijftal deelnemers kregen over de gehele dag geen enkele 
aanbeet. Gelukkig slaagden de overige deelnemers erin een of meerdere 
vissen te vangen. Het formaat was niet groot m.u.v. een prachtige baars 
van Daniël Kuitert, een exemplaar van 38 cm.
Na terugkomst werden de vangstformulieren gecontroleerd en dat leverde 
de volgend uitslag op:

1e plaats Ruud de Boer: 3 baars, 1 snoekbaars en 2 snoek, totaal 123 punten
2e plaats Tjeerd Dirk Terpstra: 2 snoek, totaal 98 punten
3e plaats Marten Prins: 2 snoekbaars, totaal 42 punten

Jammer genoeg is er niet aan gedacht om gelijk foto’s te maken waardoor 
Marten Prins niet op de foto staat maar wel de gelukkige 1e prijswinnaar bij 
de jeugd Jacob Terpstra.
Voor de jeugdige deelnemers waren ook prachtige prijzen beschikbaar. 
Helaas slaagden zij er vandaag niet in om iets te vangen zodat de prijzen 
zijn verloot. De gelukkigen werden:
Jacob Terpstra, Arjen Dijkstra en Marc Kuitert. Voor de deelnemers die bui
ten de prijzen vielen waren er nog wat kleine attenties. Volgend jaar wordt 
deze wedstrijd wederom gehouden maar wel wat eerder in het seizoen.
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Ons Genoegen Makkum

Op zondag 21 oktober was het jaarlijkse dagje trollen voor de jeugd.  Er 
hadden zich twaalf kinderen opgegeven voor deze dag. Om half tien werd 
er verzameld aan het Vallaat, in het centrum van Makkum.  De kinderen 
kregen gelijk een goodiebag ter waarde van ruim 50 euro met handige viss
pullen overhandigd, zodat ze die gelijk konden gaan gebruiken indien nodig. 
De inhoud van de goodiebag was gesponsord door Albatros, Svendson 
Sports/Savage Gear, Evezet, Predox, Spro, Idzenga Hengelsport en HSV 
Makkum. 
Rond kwart voor tien gingen de kinderen samen met de vrijwilligers met de 
boot op pad, waarbij ze al slepend/trollend probeerden een snoek, snoek
baars of baars te vangen.  Er werd hen geleerd hoe ze moesten vissen en 
hoe ze het beste met de vis om konden gaan, maar wellicht nog belangrij
ker: hen een leuke dag te bezorgen, lekker te buitenlucht in! Een deel van de 

Dagje Trollen voor de jeugd

Boot-koppel wedstrijd
Op 8 december in alle vroegte verzamelden de 17 koppels zich bij Idzenga 
Hengelsport te Makkum. Ondanks de weersvoorspellingen van ruig weer 
met windkracht 7 tot 8 en uitschieters met stoten van 10 komt iedereen 
opdagen. Ook was iedereen op tijd zodat er gezamenlijk kon worden geno
ten van een heerlijk bakje koffie (bedankt Ids en Bart!).
Om acht uur opent Andries de wedstrijd en gaat iedereen gewapend met 
de meetlijst, meetlint en een uniek kaartje op pad.

Om half vier is daar alweer het einde van de wedstrijd. Er werden in totaal 
106 snoeken, 14 baarzen en 3 snoekbaarzen gevangen. Eén koppel is helaas 
gediskwalificeerd omdat ze te laat binnen kwamen.

Uitslag van de wedstrijd
1e prijs: Chris van Dillen en Jaap van Brussel, 815 cm
2e prijs: Andries Wiersma en Geert Couperus, 714 cm
3e prijs: Yair Nauta en Mike Breidenbach, 614 cm
4e prijs: Klaas de Jong en Carla de Jong, 588 cm
5e prijs: Henri van der Wal en Klaas Breidenbach, 534 cm
5e Prijs: Ronald en Sjaak Hettinga, 534 cm

Grootste vis, een snoek, is gevangen door Ids Idzenga, maar liefst 107 cm. 
Kleinste vis gevangen door Jaring Nicolai, een baars van 22,5 cm.
Al met al een prachtige dag!

De roofviscommissie
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kinderen had de nodige ervaring en kon gelijk gaan vissen terwijl anderen 
eerst uitleg nodig hadden. 
Het was prima visweer, droog en bewolkt. De vangsten waren erg verschil
lend per boot. Op sommige stukken die vorig jaar erg goed waren, werd nu 
niks gevangen en andersom.  Dat is het leuke van vissen, het is elke keer 
weer anders. In totaal zijn er 20 snoeken, 32 baarzen en 1 roofblei gevan
gen. De grootste snoek was 90cm en de grootste baars 35cm!
Om half drie moest iedereen weer terug zijn in het centrum van Makkum. 
Een aantal waren zo lekker aan het vissen dat ze de tijd vergeten waren! 
Toen iedereen weer terug was, werd er gezamenlijk nog een patatje gege
ten en kwamen de grootste verhalen naar boven!
Wij willen hierbij alle vrijwilligers hartelijk danken voor jullie inzet! Zonder 
jullie geen dagje trollen, bedankt!  Zuidwaard Makkum wederom bedankt 
voor het beschikbaar stellen van de boten.
Tot volgend jaar!

De Jeugdcommissie

Algemene ledenvergadering
Maandag 18 maart 2019
Hotel de Groene weide, Snekerstraat 2, 
Bolsward, aanvang 20.00 uur

HSV Makkum nodigt zijn leden uit tot het bijwonen van de algemene 
ledenvergadering. De agenda kan nog worden aangepast in verband 
met eventuele nagekomen wijzigingen. Houd daarom de website van 
www.hsv-makkum.nl in de gaten.

Agenda
1. Opening
2. Mededelingen
3. Notulen vergadering 20 maart 2018
4. Ingekomen stukken
5. Financieel verslag 2018 en de begroting 2019
6. Verslag kascommissie 2018, gezocht: nieuw lid kascommissie 2019
7. Bestuurszaken/ verkiezing
Pauze
8. Fisk & Wetter (Het Visblad)
9. Trailerhellingen & steigerprojecten
10. Website/ Sociale media
11. A: Verslag 2018 witvissen, wedstrijden 2019
 B: Verslag 2018 karpervissen, planning 2019
 C: Verslag 2018 roofvisactiviteiten, planning 2019
 D: Verslag 2018 Jeugdactiviteiten, planning 2019
12. Rondvraag
13. Sluiting met aansluitend VERLOTING

Eventuele suggesties kunt u voorafgaande de vergadering bij het 
bestuur kenbaar maken.
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HSV Leeuwarden

Ik vaar in het duister maar ik ken de weg en voel 
een schrale wind over mijn gezicht. Het blijft toch 
altijd een uitdaging in deze omstandigheden, 
maar ik weet ook dat het zomaar mijn laatste 
nachtje vissen van 2018 kan zijn.
De wind haalt aan en het voelt als min tien, 
maar de thermometer geeft net iets boven het 
vriespunt aan. Het is heerlijk stil op het water en 
ik geniet van een warme bak verse thee. 

Goudgekleurde schub
Rond de klok van tien uur krijst mijn beetmelder 
het uit en ik denk terug aan een uur geleden toen 
ik nog druk bezig was om alles goed op de stek
ken te leggen.
Een prachtig goudgekleurde schub mag ik 
verwelkomen op mijn onthaakmat. Snel maak ik 
wat foto’s, want ik merk op dat het laagje water 
op de mat snel bevriest en ik wil voorkomen dat 
de ogen van de karper beschadigen.
Wanneer ik de rig weer op exact dezelfde plaats 
heb gelegd, kruip ik lekker in de snurkzak. In deze 
tijd van het jaar heb ik een warme kruik bij te 

Winterstek
Ik sluit deze nacht zeer succesvol af en onder het 
terugvaren naar huis bedenk ik of er nog ruimte 
is voor een nachtje deze week. Na wat overleg 
met het thuisfront geeft mijn vriendin aan dat het 
geen probleem is.
Een paar dagen later is het zover, ik start de 
motor en als een dief in de nacht vaar ik het 
zwarte gat in.
Het is rustig herfstweer en met wat regen
druppels op de kop vaar ik richting de stek. De 
temperatuur is hoog vergeleken met een aantal 
dagen terug. Ik geniet van het moment om buiten 
te zijn en 200% bezig te kunnen zijn met mijn 
grote passie, karpervissen.
Mijn seizoen 2018 is al meer dan geslaagd maar 
toch zou ik het wel prachtig vinden om nog een 
serie vissen te vangen van de winterstek die nu 
eindelijk begint te lopen.
Ik leg de boot vast en lees mijn laatste berichten 
op de telefoon. Meerdere vrienden wensen mij 
succes en hopen allemaal dat ik een drukke nacht 
krijg.
Ik heb er vertrouwen in en controleer nog één keer 
de scherpte van de haak. Waar het moet haal ik 
het slijpsteentje er nog even langs. Aangezien ik 
deze stek om de dag voorzie van kleine beetjes 
voer en vorige week de eerste vissen van de stek 
heb gekregen, moet het gewoon goed komen.

Kunst en vliegwerk
Twee hengels liggen op de plek en ik besluit 
nu eerst even te eten. Net op het moment dat 

Herfstkarpers in de winter
Nadat ik de sleutel omdraai kan het weekend beginnen. Het is al donker en ik besluit het 
rustig aan te doen. Aangekomen bij de boot gaat het als vanouds en als een machine plaats 
ik de spullen zoals ik het altijd plaats in mijn tweede huisje.
Onder het opblazen van mijn rubberboot hoor ik een stem van een dame: ‘Ga je varen?’ 
Waarop ik antwoord: ‘Ik zal even een nachtje vissen’. ‘Jij bent gek’ krijg ik te horen. Ik zeg 
daarop: ‘Dat klopt’. Vervolgens wenst ze mij succes en loopt ze verder met de hond.

tenen en een elektrische deken op standje hoog.
Uitstekend vol te houden zo en langzaam dom
mel ik wat weg. Niet veel later krijg ik twee keer 
een piep uit mijn beetmelder en zie dat het om 
dezelfde hengel gaat als eerder. 

Vreugdedansje
Ik aarzel niet en pak de hengel uit de steun. Ik 
krijg behoorlijk tegendruk en het zwemt rustig 
naar links. Dit komt goed uit want rechts zijn net 
wat te veel takken waar de vis onder kan zwem
men. Het gaat allemaal volgens het boekje. Het 
is een donkere nacht en voorzichtig zet ik mijn 
hoofdlamp aan. Gelukkig schrikt de vis niet en 
zwemt recht mijn landingsnet in.
Op dat moment heb ik nog niet door wat ik net 
gevangen heb. Voorzichtig til ik haar omhoog. 
Mijn rug geeft aan dat het niet om een kleintje 
gaat en voorzichtig leg ik haar op de mat.
We kijken elkaar aan en ik denk bij mij zelf 
‘bingo’! Snel de weegschaal op nul zetten en vol 
verbazing schiet de naald van de weegklok door 
en ik maak een vreugdedansje in de boot.
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HSV De Rietvoorn Kootstertille

De Fryslân Cup wordt in 2019 gevist door teams van maximaal 15 personen 
waarbij de 5 beste uitslagen meetellen. Wij mogen meerdere teams opge
ven voor de voorrondes.
Wil jij, namens HSV de Rietvoorn Kootstertille, ook meedoen aan de 
Fryslân Cup en eventueel aan het NK Clubs?
Geef je dan voor 31 maart op bij gooitzenhager@gmail.com 
De volgorde van aanmelden bepaalt in welk team je komt.
Er mogen per federatie 2 teams naar het NK. Indien HSV de Rietvoorn een 
team naar het NK af mag vaardigen dan vissen uiteraard de teamleden die 
ook de voorrondes hebben gevist.
Eventuele afzeggingen worden opgevuld door overige deelnemers aan de 
voorrondes. Is dat niet toereikend dan komen individuele opgaves aan bod.

HSV de Rietvoorn Kootstertille beloont haar leden die hebben meegedaan 
aan het NK Clubs in 2019 met een gratis VISPas in 2020!

Algemene ledenvergadering
Maandag 25 maart 2019 in het ‘MFC Tillehus’ te Kootstertille, aanvang 20.00 uur

Meedoen met de Fryslân Cup?
In 2018 hebben wij zowel de Fryslân Cup als het NK Clubs gewonnen. In 2019 willen we dat natuurlijk graag evenaren.

ik de laatste hap neem, krijg ik beet en in een 
stroomversnelling moet ik handelen. De vis pikt 
de andere lijn op en met wat kunst en vliegwerk 
haal ik de twee lijnen uit de war. De vis zit er nog 

aan en geeft aan dat ze nog lang niet moe is. Een 
watertemperatuur ver onder de tien graden en 
toch zoveel power zit er in deze vis.
Uiteindelijk geeft ze het op en komt er een 

prachtige spiegelkarper boven water. Het aantal 
spiegelkarpers wat ik ving dit jaar was weer hoog 
op het openbare water. Na deze vis is het niet 
meer stil gebleven en pak ik de volgende ochtend 
met zichtbaar slaaptekort mijn spullen in.

Kerstmutssessie
Twee verschillende nachten met totaal verschil
lende weersomstandigheden. Het is goed zo 
voor dit karper jaar en kijk erg uit naar een nieuw 
jaar. Maar voordat dat begint kan ik het niet 
laten om nog achter de snoek aan te gaan. Ik 
spreek samen met mijn maatje Folkert af om een 
kerstmutssessie te gaan doen. Dit is al jaar en 
dag een traditie van ons en met veel gezelligheid 
rijden we door Friesland, opzoek naar die ene 
dikke snoek. Ik mag dit graag met doodaas doen. 
Zowel statisch als met de dobber vis ik samen 
met Folkert verschillende havens af. Eerst vang ik 
een kleine snoek op de dobber en niet veel later 
weet ik een bak van een snoek te vangen.
Missie geslaagd!

Mathijs Jansma
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