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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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HSV De Snoek
Van de Voorzitter
Na een oproep in dit blad van april jongstleden van HSV de Snoek te Wol
vega las ik dat de vereniging zou ophouden te bestaan. Dit omdat er geen 
vrijwilligers te vinden waren voor een bestuursfunctie. Ik dacht: “Het kan 
toch niet zo zijn dat een prachtige vereniging met 1300 leden zal ophouden 
te bestaan!” “Nee, dat gaat niet gebeuren”, dacht ik en heb dan ook gelijk 
maar een berichtje gestuurd dat ik eventueel wel beschikbaar was. Nou 
dat was snel beklonken en ik mag me nu met instemming van de leden 
voorzitter noemen. Toen kwam de bezinning: 1300 leden! Wat mooi, maar 
tegelijkertijd: hoe ga ik dat doen? Nu heb ik wel bestuurservaring maar 
zoveel en zo groots! 
De vereniging is gered en ik moet zeggen dat ik me door het samenwerken 
met ruim dertig vrijwilligers nu al gezegend voel door de wijze hoe alles 
verloopt. Dank aan deze mensen die zich inzetten voor deze visvereniging 
maar vooral voor onze samenleving.  Heb al diverse mensen gesproken 
en een beroep op ze moeten doen en heb gemerkt dat er erg veel bereid
heid is te helpen om samen te werken aan een positieve inbreng in een 
mooie visvereniging. Ook heb ik kennisgenomen van de mooie plannen 

binnen Sportvisserij Friesland. Wordt Zestienroeden het maatschappelijk 
visitekaartje van de ZuidFriese Sportvisserij? Samen vissen met jongeren 
en ouderen. We zullen het beleven.
Ondanks mijn aanvankelijke twijfel ben ik blij dat ik deze stap heb gezet. 
We gaan samen werken aan een sportieve maar vooral menselijke vereni
ging en wens allen sportieve vangsten en veel plezier aan de waterkant.

Hans de Vries

Van de wedstrijdcommissie
Het is inmiddels 2019 en we vormen met z’n 
zessen reeds een jaar de nieuwe wedstrijdcom
missie. Plaatsnemen in een commissie was voor 
enkelen van ons iets bekends en voor de meeste 
anderen iets volkomen nieuws. We wisten 
immers niet hoe het seizoen zou verlopen, pro
blemen in de vorige commissies en in het bestuur 
etc. We wisten alleen dat we er met z’n allen flink 
tegen aan moesten.
Het was best wel spannend. De eerste zomer
competitiewedstrijd van het seizoen, want wat 
kun je verwachten. Zonder een groep fanatieke 
wedstrijdvissers ben je namelijk nergens. Geluk
kig kwamen er de eerste wedstrijd 19 vissers en 
konden we opgelucht ademhalen. We waren ons 
ervan bewust dat we er nog lang niet waren.
Langzaam maar zeker begon er gedurende het 
jaar weer een leuke gezellige ontspannen sfeer 
te ontstaan. Er was weer tijd voor een grapje en 
een grolletje.
Ook maken we als commissie wel eens fouten, 
dit werd meestal gelijk aan de waterkant uitge
sproken. Wij zijn immers ook gewoon mensen en 
daar ontkom je er niet aan.
Binnen de commissie heeft iedereen zo zijn eigen 
taken gekregen en zijn we zo langzamerhand al 
aardig op elkaar in gespeeld. We vergaderen vier 
keer per jaar en voor belangrijke zaken nog een 
paar keer extra indien nodig.

Gedurende het jaar zijn we tijdens de wedstrijden 
geholpen door een groot aantal vrijwilligers.
Daar zijn we dan ook ontzettend dankbaar voor, 
want zonder deze belangrijke mensen begin je 
als commissie niet veel.
Wij hopen dan ook in het nieuwe seizoen weer 
een beroep te mogen doen op deze mensen.
We zijn een jaar verder en alle commissies 
draaien gelukkig weer. Ook hebben we weer een 
nieuw bestuur.
Wie had dat kunnen denken!

Dus gaan wij er weer met frisse moed en veel 
plezier tegenaan het komend seizoen.

Afsluiting zomercompetitie
Op zaterdagavond 24 november vond weer de 
jaarlijkse gezellige avond van de wedstrijdvis
sers plaats bij het Snackpoint “De Passage” in 
Wolvega.
Onder het genot van een kop koffie met een plak 

Vervolg op pagina 11  

Uitnodiging jaarlijkse 
ledenvergadering 2019

Op 19 april a.s. wordt onze jaarlijkse 

ledenvergadering gehouden bij Snackpoint 

‘De Passage’ aan de Oppers in Wolvega.  

Aanvang vergadering: 20.00 uur

Voorzitter Hans de Vries
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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 Snoek

cake vond eerst het formele gedeelte van de 
avond plaats. Zo werd er eerst een korte enquête 
gehouden en sprak de voorzitter iedereen toe.
Ook werden de prijzen van de zomercompetitie 
uitgereikt.
De eerste prijs ging dit jaar net als het voorgaan
de jaar naar Koert Schokker. Op de tweede plaats 
eindigde René Tibbesma en de derde plaats 
was voor Gerard Bakker. Ze kregen allemaal een 

tegoedbon te besteden bij hengelsportzaak “De 
Visvrind”.
Hierna werd een korte pauze gehouden met daar
opvolgend bingo. Na twee rondes bingo stond er 
een koud/warm buffet klaar. Nadat iedereen zijn 
buik rond had gegeten volgde er nog een ronde 
bingo. Toen deze ronde klaar was kwam Menno 
de Koe van het Snackpoint nog met een verras
sing. Er kon nog een ronde gespeeld worden met 
een prijs die hij beschikbaar stelde.
Hierna werd er onder het genot van een drankje 
nog even gezellig worden nagepraat.
We konden weer terugzien op een wat ons 
betreft zeer geslaagde avond.

Wintercompetitie
Inmiddels is de zomercompetitie al weer een 
poosje ten einde en draait de wintercompetitie al 
weer op volle toeren.
Er zijn alweer vier wedstrijden gevist, waarvan 
twee in de Helomavaart, één in het Heerenveens 
Kanaal en één bij de Kluft.
De eerste wedstrijd deden er maar liefst 18 
vissers mee. Dit was mede te danken aan het 
mooie weer. In zowel het a als b vak werd er 
redelijk gevangen: veelal kleine vissen. Mariëta 
Ruardy wist in het a vak de meeste vis te vangen, 
namelijk 4210 gr. Ze ving maar liefst 60 vissen. 
In het b vak won Siep Woudstra met 4565 gr. 
(totaal 25 vissen).

  Vervolg van pagina 6

Wedstrijdprogramma 

2019

Zomercompetitie
24 maart  Helomavaart 
14 april  Arembergergracht
28 april  Heerenveen
19 mei  PM Leppedijk
2 juni  Kanaal Steenwijk
23 juni  PM Oudeschouw
7 juli  Heerenveen  
25 augustus  Urkervaart
8 september  PM Spannenburg
15 september  Helomavaart

Clubkampioenschap
21 juni  Helomavaart
28 juni  Helomavaart
5 juli  Helomavaart

Koppelwedstrijden
30 juni
vrije koppel/introducé Grootverlaat
1 september
Hoeksmabokaal Gelderingen

Weststellingwerfs 
Kampioenschap
26 mei  Helomavaart

55+ wedstrijd
9 april  Helomavaart

Open wedstrijd 
19 oktober  Helomavaart

Voor aanvangstijd/lotingstijd en meer 
informatie www.desnoek.nl 

De tweede wedstrijd waren er 12 deelnemers. 
Ook hier werd redelijk goed gevangen al waren 
het weer veelal kleine visjes.
Eerste in het a vak was Rein Koelma. Hij ving 
4450 gr. (42 vissen). Eerste in het b vak was 
Gerard Bakker. Hij ving 3575 gr. (71 vissen).
Voor de derde wedstrijd werd er weer voor de 
Helomavaart gekozen. Gezien de weersomstan
digheden (regen en wind) deden er ditmaal 11 
vissers mee. Eerste in het a vak werd Teije Betten 
met 2715 gr. (20 vissen) en eerste in het b vak 
Koert Schokker 4150 gr. (48 vissen).
De vierde wedstrijd waren er 9 vissers. Deze 
wedstrijd werd gevist bij de Kluft in Ossenzijl.
Ditmaal waren de vangsten iets beter: veelal 
kleine vis maar toch flink in aantal.
Eerste in het a vak werd R. Koelma 4070 gr. (63 
vissen) en eerste in het b vak R. Hijlkema 4735 
gr. (42 vissen).

55+ wedstrijd
Op 9 april wordt weer onze jaarlijkse 55+ wed
strijd gevist vanaf de steigers van de Heloma
vaart. Bent u 55 jaar of ouder dan kunt u hier aan 
meedoen.
U kunt zich inschrijven via het inschrijfformulier 
op onze website www.desnoek.nl  
Ook vindt u hier alle informatie aangaande de 
wedstrijd. 
Let op: de uiterste inschrijfdatum is 2 april.

De winnaars van de zomercompetitie met van links naar rechts Gerard Bakker, Koert Schokker en 
René Tibbesma
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HSV De Snoek

Sinds begin januari heeft onze vereniging een 
volledig vernieuwde website met veel nieuwe 
mogelijkheden, meer foto’s filmpjes en vooral 
ook veel meer informatie over de activiteiten van 
onze vereniging. De nieuwe website is officieel 
gelanceerd tijdens de nieuwjaarsreceptie voor de 
vrijwilligers en is de eerste weken goed bezocht.
De nieuwe website biedt onder andere eenvoudi
ge mogelijkheden aan leden om zelf gegevens te 
wijzigen bij een verhuizing, of een wijziging van 
bijvoorbeeld een rekeningnummer. Wijzigingen 
worden op deze manier automatisch vastge
legd om te garanderen dat de Vispas en ons 
verenigingsblad altijd tijdig en op het juiste adres 
afgeleverd worden.
Ook een lang gekoesterde droom om filmpjes, 
zoals drone opnamen van jeugdwedstrijden 
te plaatsen is met de nieuwe website mogelijk 
geworden. Voor de mensen die de uitzending van 
VISTV over de fantastische snoekvis mogelijk
heden in de Rottige Meenthe nog nooit gezien 
hebben, is het nu mogelijk deze oude aflevering 
via onze website terug te kijken. 
Door de verbeterde website is het nu ook 
mogelijk om de eigen verenigingswateren direct 

Jeugdcommissie
Dit jaar hebben we weer allerlei mooie activiteiten 
kunnen organiseren. Voor de competitie zijn 
er 8 wedstrijden gevist. Daarnaast hebben we 
een clubkampioenschap, een koppelwedstrijd, 
scholen viswedstrijd en clinics georganiseerd. Tij
dens de clinics van 3 avonden in september zijn er 
veel dingen geleerd. De eerste avond theorie, de 
tweede avond gingen we de theorie nabespreken 
en een tuigje maken. De derde avond gingen 
we dan eindelijk met de jeugd en hun gemaakte 
tuigje vissen bij Paviljoen Driewegsluis in Nije
trijne. Hier werd door iedereen vis gevangen. Was 
heel leuk om te zien hoe de jeugd aan het vissen 
was. Jammer was dat het heel gauw donker 
werd, maar anders gingen ze door. Iedereen kreeg 
een diploma voor men naar huis ging.  
Voor het aankomende jaar zoeken wij nog vrijwil
ligers die ons willen helpen met het begeleiden 
van onze jeugdige vissers. Zij vissen met vaste 
stok, maar als je denkt: ik kan goed matchen of 
een andere visserij, stuur ons een mail. Wanneer 

De deelnemers aan de visclinic

we gaan vissen, of wat we organiseren hangt nog 
van veel dingen af. Twee van onze vaste bege
leiders zijn wegens omstandigheden gestopt, 
dus we zoeken mensen die ons kunnen helpen. 
Want met vrijwilligers kun je veel organiseren en 

plezier beleven. Wij hebben op onze website alle 
informatie staan als we wat gaan organiseren. 
Dus houd onze website goed in de gaten! 
Voor vragen, ideeën of wat dan ook, kun je mai
len naar jeugdcommissie@desnoekwolvega.nl

Website volledig vernieuwd
op te zoeken en te bekijken wat de voorwaarden 
zijn. Dit is mogelijk geworden door de directe 
koppeling met de database van Sportvisserij 
Nederland. Hiermee lopen de voorwaarden altijd 
synchroon met de gegevens in de Visplanner.
Al met al levert de nieuwe website enorm veel 
nieuwe mogelijkheden op die het zeker de moeite 
waard maken om snel te gaan kijken.

Fotowedstrijd
Om de nieuwe website zo snel mogelijk te voor
zien van mooie plaatjes van al die schitterende 
wateren in onze vereniging, is een fotowedstrijd 
uitgeschreven. Iedereen die een mooie foto van 
een van de wateren van onze vereniging naar de 
redactie stuurt, dingt mee naar een prijs. 
 
Voorwaarden voor de fotowedstrijd:
K Foto’s dingen alleen mee naar een prijs als ze 

door de web redactie daadwerkelijk gebruikt 
worden als foto bij de viswateren.

K Foto’s dienen een representatief beeld van 
het betreffende viswater te geven

K Eventuele personen mogen niet herkenbaar 
in beeld gebracht worden

K Foto’s dienen in een zo groot mogelijk for
maat (minimaal 1 Mb) aangeleverd te worden 
in JPG of RAWformaat

K Alleen kwalitatief goede (en dus scherpe 
foto’s) dingen mee

K De fotowedstrijd sluit op 1 oktober 2019
K De foto’s mogen door HSV de Snoek vrij 

gebruikt worden op de website, waarbij de 
naam van de fotograaf gemeld mag worden

K Over de uitslag kan niet gecorrespondeerd 
worden.

 
Meer informatie is te vinden op onze website. 
Nieuwsgierig geworden, ga dan snel naar 
www.desnoek.nl 
Uiteraard geldt dit niet alleen voor deelnemers 
aan de fotowedstrijd.
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HSV ’t Snoerke Burgum

Alleen het woord schrikt sommige mensen al af. Een gedachte die vaak 
als eerste opkomt: Dat zijn allemaal cracks en daar kan ik niet tegen op. 
Bij ’t Snoerke is dat beslist niet het geval. Hier wordt door een kleine 
groep een zomercompetitie, een familiedag en twee winterwedstrijden 
gevist in een zeer gemoedelijke sfeer. Wij vissen op diverse plaatsen in 
de provincie op verschillende soorten water. Vertrekpunt daarbij is dat 
het water goed bereikbaar moet zijn, auto achter de plek dus geen lange 
loopafstanden. Het water moet voldoende ruimte geven om plaatsen om 
de 20 tot 25 meter uit te zetten. Bij ons geldt een maximale hengellengte 
van 13 meter, de meesten hebben een hengel die korter is en er wordt in de 
competitie alleen met de vaste stok gevist. Vers de vase, muggenlarven, 
zijn niet toegestaan alsmede kunstmatige kleurstoffen in het voer. Er mag 
slechts 1 hengel gebruikt worden, dus geen extra topdelen etc.
Bij ons tellen alle vissen mee, behalve paling, snoek en snoekbaars.
Er wordt gevist volgens een puntensysteem. Iedere vis is 1 punt. Daarna 
wordt de vangst gewogen waarbij iedere 50 gram ook 1 punt oplevert.

Algemene ledenvergadering 
Vrijdag 1 maart 2019 in Cafe ’t Roodhert te Burgum
Aanvang 20:00 u

Van de voorzitter
Er is alweer een jaar voorbij gegleden en voor 
je het weet zitten we weer bij de waterkant. In 
2018 zijn er een aantal zaken de revue gepas
seerd. Zoals eenieder kan weten hebben we er 
een nieuw bestuurslid bij. 
Gerrit van Someren heeft het secretaris taken op 
zich genomen. Verder zijn er contacten geweest 
met de gemeente over het Wetter en Wille park. 
Zeer positief en een fijne medewerking van hun 
kant op het gebied van het park, maar ook de 

wateren in de gemeente. Niet alle wateren zijn in 
gebracht in de Landelijke Lijst van Viswateren. 
Onder anderen is de Nijstetter Feart niet in uw 
boekje te vinden. Er wordt hard gewerkt om de 
ontbrekende wateren in kaart te brengen. Dit 
is een hele klus. Ook zijn er met de gemeente 
en Rijkswaterstaat grote stappen gemaakt om 
in het Wetter en Wille park een vissteiger voor 
mindervaliden te realiseren. De plaats hiervan 
is ter hoogte van het vaartje wat bij de ijsbaan 

langs loopt. Hier kan dan veilig bij de waterkant 
worden gevist. Deze plek is via het pad in het 
park goed en gemakkelijk te bereiken. We hopen 
dat aan het eind van 2019 of begin 2020 te rea
liseren is. Wij wensen jullie voor 2019 een goed 
en visrijk jaar toe. Tot ziens aan de waterkant of 
misschien al eerder tijdens onze algemene leden 
vergadering van 1 maart 2019. 

Gerlof van de Wal, voorzitter 

Wedstrijdvissen
Dit maakt het zowel voor de vissers op kleine vis als voor de vissers op de 
dikke exemplaren aantrekkelijk.
Er worden in de zomercompetitie 13 wedstrijden gevist ongeveer om de 
14 dagen op zaterdag morgen tot 11.30 uur. Iedereen kan dan om uiterlijk 
13.00 uur weer thuis zijn. Vindt moeder de vrouw ook fijn.
De inleg bedrag € 5 ,00 per wedstrijd. Aan het eind van het seizoen worden 
de uitslagen van 10 wedstrijden bepalend voor het klassement dat wordt 
vertaald in vleespakketten.
Dus eigenlijk zijn onze wedstrijden om te smullen.
Wij zetten de voor en nadelen even op een rij.

Voordelen:
K Niet te lang van huis
K Ruime plek om te vissen
K Ook met bescheiden middelen goede kansen
K Auto achter de plek, geen gesjouw

Bondscoach, wedstrijdvisser en schrijver 
van ‘Vissen, mijn passie, mijn leven’, Jan van 
Schendel, geeft een lezing tijdens de ALV over 
het Wedstrijdvissen met de vaste hengel.

Agenda:
K Bijpraten over het afgelopen jaar en wat er voor 2019 op het programma staat
K Financieel verslag 2018
K Bestuursverkiezing: Voorzitter en penningmeester (beide herkiesbaar).  Verder zijn wij op zoek 

naar 2 algemene bestuursleden. Hebt u hiervoor belangstelling of wilt u meer informatie? 
Neem gerust contact op met onze voorzitter de heer G. van de Wal

K Viswedstrijden vaststellen schema 2019
 Spreker: Jan van Schendel. Onderwerp: Wedstrijdvissen met de vaste hengel.
 Verslag van de vorige Jaarvergadering en het voorlopig schema Viswedstrijden 2019 liggen ter 

inzage tijdens de jaarvergadering of zijn eerder op te vragen door een mail te sturen naar 
 hsv-snoerke@hotmail.com. U bent van harte welkom!
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HSV ’t Snoerke Burgum
K Snelle afwikkeling na de wedstrijd
K Iedereen heeft evenveel kansen
K Goede sfeer onder elkaar
K Als je een keer niet kunt, geen probleem je kunt 3 wedstrijden missen

Nadelen:
K Het weer kunnen wij niet beïnvloeden
K De vissen kunnen wij niet dwingen te bijten 

De familiedag is een dag vol verrassingen. Vrije stek en hengelkeuze.
Introducees toegestaan. Het is een koppelwedstrijd waarbij de koppels 
door loting achteraf worden samengesteld. Leuke prijzen en een gezamen

lijke maaltijd tegen een klein bedrag. Hij wordt gehouden in de zomer dus 
meestal goed weer.
De winterwedstrijden, de naam zegt het al worden gevist in havens en 
staan op zichzelf met steeds een prijzenpakket terwijl de deelname hieraan 
gratis is.
Als u na het lezen van dit verhaal denkt dat wil ik weleens meemaken. U 
bent van harte welkom. Kom eens proefvissen, u loopt wel het risico dat het 
daar niet bij blijft. Voor het wedstrijdschema of voor meer informatie kunt 
u contact met ons opnemen via hsv-snoerke@hotmail.com of u kunt ons 
telefonisch benaderen. Zie hiervoor het colofon voor in dit blad.

Gerrit van Someren, secretaris

Johannes Storm, winnaar zomercompetitie 2018
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Ook dit jaar is Johannes Storm een klasse apart. Voor de 7e keer op rij weet hij de zomerviscompeti
tie op zijn naam te schrijven. Achter hem was er een mooie strijd om de 2e en 3e plek.
Pas in de laatste wedstrijd in Dokkum vond hierover de beslissing plaats. Kees Storm wist door een 
mooie 1e plek in de laatste wedstrijd de 2e plek in het algemeen klassement veilig te stellen. Rinze 
Storm zorgde met een 3e plek dat de prijzen voor het eerst binnen de familie bleef.
Door de leuke onderlinge strijd wordt de groep vissers in de breedte steeds beter en meer aan elkaar 
gewaagt. Hierdoor is het elke wedstrijd weer spannend wie zich bij de beste 3 van de dag hebben 
gevist. Dit is mee de reden dat er ook dit jaar weer veel meer vis gevangen dan het jaar ervoor. Er is in 
totaal 6.144 vissen gevangen met een totaalgewicht van ruim 322,0 kg. Met een gemiddelde deel
name van 12 vissers per wedstrijd. Ten opzichte van vorige jaar zijn er 1.426 meer vissen gevangen. In 
gewicht is er 42,0 kilo meer vis gevangen. 

Uitslag zomercompetitie 2018 Uitslag zomercompetitie 2018

  Aantal vissen kg
1e J. Storm 1084 56,35
2e K. Storm 635  38
3e R. Storm 664 35,5
4e S. Horjus 623 30,25
5e J. Adema 598 31,85 
6e R. Schievink 456 26,95 
7e G. v Someren 356 20,8
8e F. Adema 320 14,45
9e T. Keimpema 396 15,45
10e E. Ros 265 10,85
11e D. Douma 157 9,75
12e G. vd Wal 202 8,3
13e Sj. Spijkstra 73 5,55
14e R. Procee 117 6,05
15e K. vd Veen 162 9,8 
16e S. Spijkstra 36 2,45

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

Uitslag winterwedstrijden

24 nov. / Haven Burgum / 9 vissers
aantal vissen 671 / 14,250 kg

1e J. Adema 147 vis 4,200 kg
2e J. Storm 143 vis 2,450 kg
3e E. Bloem 87 vis 1,600 kg

29 dec. / Burdaard / 8 vissers
aantal vissen 1.020 / 28,450 kg

1e J. Storm 201 vis 6,700 kg
2e K. Storm 199 vis 5,900 kg
3e J. Adema 195 vis 4,350 kg

MijnSportvisserij
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