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Sportvisserij Fryslân

Christiaan is als jeugdlid een aantal jaren geleden gestart 
met onze opleiding tot wedstrijdvisser. Tijdens deze opleiding 
hee�  hij zich ontwikkeld tot een supertalent. Echt geloof me 
dit wordt later een topper. Christiaan kwam op jonge lee� ijd 
in contact met onze vereniging door mee te doen aan de 
Jeugdclinic en de Spel –en Doedag die hsv de Snoek jaarlijks 
organiseert. Toen al zeiden de coaches: “Dit wordt later een 
topper”. Dat blijkt nu zeker het geval te zijn.

Talent
Christiaan is leergierig 
en probeert dan ook 
van alles uit. Andere 
vismethodes zoals de 
feeder, karper, roofvis en 
de vlieghengel zijn voor 
hem geen probleem. Hij 
vindt het prachtig. Zodra 
het kan gaat hij samen 
met zijn ouders en zus 
vissen in de wateren 

Christiaan Dijkstra Nederlands Kampioen
Hiep Hiep Hoera het is ons gelukt we hebben een Nederlands Kampioen

Christiaan Dijkstra, jeugdselectielid van HSV de Snoek 
Wolvega, is Nederlands kampioen geworden in de 
jongste categorie U15 tijdens het NK Junioren op 
9     september in het Beukerskanaal.

in Friesland. Mede 
door de betrokkenheid 
van zijn ouders, Eelco 
en Silvia, is hij zover 
gekomen. Ook hun 
dochter Susanne is een 
topper en hee�  het 
nodige talent. Vader en 
moeder zijn dan ook 
apetrots.

Topper
Deze geweldige 
prestatie op landelijk 
niveau is het bewijs en 
een bevestiging dat 
Christiaan een topper is. Na weging van de vis bleek hij in zijn 
categorie U15 de beste met 5515 gram. Uiteindelijk bleek dat 
in de totaal uitslag van 126 deelnemers uit het hele land dat hij 
het 2e gewicht had. Dat is toch ook een prachtig resultaat. Vol 
trots nam hij dan ook de bloemen, het Del� s blauwe bord en 
zijn gewonnen gouden plak in  ontvangst (zie foto).
Ondanks dat de regen met bakken uit de lucht viel, was dit 
een dag om nooit te vergeten Mede omdat onze vereniging 
70 jaar bestaat en dat het voor ons de eerste keer is dat we 
een Nederlands Kampioen in ons midden hebben.

Christiaan nogmaals gefeliciteerd; ”Het is geweldig”.

In natuurgebied De Swettepoel bij 
Joure hebben we begin september te 
maken gehad met massale visster� e. 
Maar liefst 450 kilogram dode vis is er 
weggehaald. Het gaat vooral om karper, 
snoekbaars, brasem, zeelt, paling en 
snoek. De situatie is uitzonderlijk, nog 
niet eerder werd er in dit gebied vis-
ster� e geconstateerd. Samen met de 
medewerkers van Sportvisserij Fryslan 
hebben we de aangespoelde vissen 
opgeruimd.
Het regende pijpenstelen tijdens de 

Visster
 e in de Swettepoel

inspectie van de Swettepoel. Niets 
bijzonders in deze wisselvallige zomer, 
het hee�  de afgelopen periode immers 
regelmatig geregend. Maar de inspectie 
is wel bijzonder. Er staan twee spe-
ciekuipen op de oever en over de rand 
 bungelen de staartvinnen van twee 
joekels van karpers. ’20 pond’, hoor ik 
een van de medewerker van Sportvis-
serij Fryslan zeggen. ‘En dat zijn nog 
maar gemiddeld grote karpers, de zware 
jongens gaan richting de veertig’, weet 
hij. Dit is niks vergeleken met de hoe-

veelheid vis die er gisteren is opgevist. 
Achter op het opslagterrein van onze 
beheerschuur staan nog minstens tien 
van dergelijke kuipen vol dode vis. Hier 
liggen tientallen karpers, brasems in, 
maar ook snoek en snoekbaars. De geur 
is indringend en merk je van ver op. Hier 
is maar één woord voor: zonde.

Sportviscoach John Bakker, HSV de Snoek Wolvega

Boswachter Staatbosbeheer, Henk-Jan van der Veen
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Naam
Sybrand de Vries
Woonplaats
Oosternijkerk
Lee� ijd
35
Werk
Werkzaam bij Defensie
Lid van HSV
Dokkum
Bestuursfunctie bij Sv Fryslan
Portefeuillehouder Jeugd
Wat houdt deze functie in het kort in
Als voorzitter optreden in de commis-
sie jeugd die als doel hee�  het pro-
moten en stimuleren van de sportvis-
serij voor de jeugd in Fryslân. Tevens 
het ondersteunen van de  aangesloten 
hengelsportverenigingen bij het 
realiseren van hun doelen die staan 
weergegeven in het beleidsplan.
Wat wil ik bereiken binnen mijn 
functie

Fiskerpraet
In deze column geven wij de gelegenheid aan een vooraanstaand persoon uit de Friese hengelsport om actuele 
zaken aan te kaarten. Deze keer stelt Sybrand de Vries zich kort aan ons voor als nieuwe portefeuillehouder 
Jeugdzaken van Sportvisserij Fryslân. We hebben hem een aantal vragen voorgelegd.

Veel jongeren in Fryslân enthousiast 
maken én houden voor het sportvissen.
Favoriet sportvis
Snoek en Snoekbaars
Favoriete visstek
Lauwersmeer
Grootste/zwaarste gevangen vis 
Snoek van 116 cm

Overvloedige regen
De visster� e is waarschijnlijk te wij-
ten aan de overvloedige regenval in de 
betre� ende week. Toen viel er in dit deel 
van Fryslan ruim 50 millimeter regen. Ter 
vergelijking: in een gemiddelde augustus-
maand is dit 70. Vooralsnog denken we 
dat door de intensiteit van de neerslag de 
dikkere zuurstofarme waterlaag – onder-
in de plas – zich is gaan mengen met de 
dunnere zuurstofrijke laag bovenin de 
plas. Het gevolg is dat het algehele zuur-
stofpeil onder het levensvatbare niveau 
is gedaald, waardoor zeer veel vissen het 
niet hebben overleefd. Deze verklaring is 
de meest voor de hand liggende, maar 
zeker is dit nog niet. Het Wetterskip 
Fryslan doet momenteel onderzoek naar 
de waterkwaliteit. In de volgende F&W 
hopen we hier meer over te  melden.

Maatregelen
Om direct in te grijpen nemen we 
verschillende maatregelen, waaronder 
het inspuiten van water om het zuur-
stofgehalte te herstellen. Verder staan 
er bij de ingang borden om vissers en 
 bezoekers te attenderen op de vis-

ster� e. De  Swettepoel was tot nu toe 
een populaire visplek en bekend om 
zijn goede karperstand en de zeer forse 
exemplaren. Veel liefhebbers gooiden 
hier hun hengel uit en hoopten op een 
goede vangst. Dit beeld is voorlopig 
even verleden tijd…

Leukste moment tijdens het sport-
vissen
Het eerste bakje ko�  e op het water 
tijdens een visdag.
Wat ik nog hoop mee te maken op 
het gebied van de sportvisserij
Dat er op elke basisschool in Fryslân 
visles wordt gegeven.
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Algemene Ledenvergadering

HSV De Rietvoorn Kootstertille

7 November 
20:00 uur 
in MFA 
Tillehûs te 
 Kootstertille

Onder andere 
op de agenda:
•  Vissteigers 

 richting 
Skûlenboarch

• Contributie
• Bingo tbv 

 vissteigers

Graag tot 
dan en met 
vriendelijke 
groeten,
Het bestuur

Op 31 augustus ontvingen wij een melding over veel fl auwe 
vis tegenover het politiebureau in Sint Anna Parochie. Na een 
kijkje ter plekke door een van onze bestuursleden bleek het 
noodzakelijk om deze calamiteit te melden. Overeenkomstig 
het calamiteitenplan werd, gelet op het tijdstip van 17.30 uur, 
gebeld met het milieualarmnummer. Deze instantie verwees 
ons in eerste instantie naar de gemeente maar omdat dat niet 
conform de afspraken is, werd na enige discussie uiteindelijk 
door hen de benodigde actie gestart en het Waterschap Fries-
land ingeschakeld. Deze instantie nam direct de benodigde 
maatregelen. Het calamiteitenteam werd gealarmeerd en om 
19.00 uur waren vertegenwoordigers van het Waterschap, 
De Deinende Dobber en het calamiteitenteam aanwezig.

Riooloverstort
Het vermoeden bestond dat door de overvloedige regenval er 
sprake zou zijn van riooloverstort. Op diverse plaatsen werd het 
zuurstofgehalte gemeten dat varieerde van 0,9 tot 0,29 mg/l. 

HSV De Deinende Dobber
Visster� e

Aangezien visster� e al optreed bij een zuurstofgehalte van 
2mg/l werd duidelijk waarom de vis naar adem lag te happen 
en ook al een aantal dode vissen werden waargenomen. De 
oplossing voor zuursto� ekort is beluchting door middel van 
pompen. Vervolgens werd de Gemeente het Bildt verzocht om 
de pompen in te schakelen. Helaas besliste de betre� ende 
gemeentemedewerker dat dit niet doelmatig was en werd 
geen medewerking verleend. Zeer teleurgesteld  keerden wij 
huiswaarts met de afspraak om de volgende  ochtend opnieuw 
te bezien hoe het er voorstond. Morgens bleek de situatie 
behoorlijk verslechterd en het aantal dode vissen behoorlijk 
groot. Het Waterschap benaderde de gemeente opnieuw en 
nu werden wel twee pompen ingezet waardoor het zuurstof-
gehalte werd verhoogd en de situatie verbeterde. Dit gebeurde 
wel bijna een dag te laat waardoor meer vis hee�  geleden en 
onnodig is gestorven.

De conclusie die wij hieruit trekken is dat het calamiteitenplan 
dat voor deze zaken is gemaakt alleen kan werken als alle 
instanties hieraan meewerken.

R de Boer, Voorzitter HSV De Deinende Dobber
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Koud hè...?
Maar... bij ons zit u er 
warmpjes bij met onze 
collectie winter kleding 
van onder meer: 

De warmste hengelsport -
speciaal zaak van Friesland!
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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. 

Aiden Boekema, brasem

Pieter vd Galien, Dokkum, snoek 99 cmCamiel Vriesema, Dokkum, moaie snoek
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Johan Iedema, Anjum, snoek 96 cmMaurits Rijpstra, Dokkum, snoebaars 86 cm

Jens Tage, Grou, graskarper

 Sybolt vd Eems, Grou, graskarper
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Tillebuorren 26
9288 AP  Kootstertille
Telefoon 0512 - 33 17 80

� Wij bieden u een zéér uitgebreid assortiment 
hengelsportbenodigdheden.

� Van hobbyhengel tot wedstrijdhengel!

� Alle bekende merken hengels en accessoires zult u in 
onze winkel vinden.

� Ons hoogwaardige gevarieerde aanbod visvoer van 
eigen receptuur is alom bekend in de sportvisserij.

� Daarnaast verkopen wij ook andere bekende visvoer 
zoals Evezet, Sensas, Geers, enz.

� Ook zijn wij rijkelijk gesorteerd op het gebied van de 
Roofvisserij en Karpervisserij.

www.hengelsportvandermeer.nl
Dé hengelsportspecialist van Noord Oost Friesland!

v.d. Meer v.o.f.
Voor al uw hengelspullen, 275 m2!

Ook hebben wij een goed gevulde
webshop met tevens veel info:

www.hengelsportsappemeer.nl
En ook zijn wij op Facebook te vinden:

hengelsportsappemeer.nl

Al 17 jaar een begrip in het Noorden!
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HSV De Voorn

Na meer dan 20 jaar hee� onze voorzit-
ter Tiny Hooisma te kennen gegeven, 
haar functie als voorzitter van onze ver-
eniging te willen beëindigen. Als bestuur 
zullen wij haar leiding en inzet voor de 
vereniging die zij altijd met hart en ziel 
hee� vertegenwoordigd gaan missen. 
Ik denk dat het wel 45 jaar geleden is 
dat zij zich met mevr. Beekjes als eerste 
vrouwelijke leden van de vereniging 
bij ons aanmeldde. Onze toenmalige 
voorzitter Douwe Attema zag er geen 
enkel beletsel in dat ook vrouwen mee 
gingen vissen en zij werden met open 
armen ontvangen. Door de jaren heen 
is zij altijd een trouwe wedstrijdvisser 
geweest. Toen de vereniging bestuur-
lijk in zwaar weer verkeerde hee� zij 
de functie van voorzitterschap op zich 
genomen en ruim 20 jaar lang deze 
met volle overtuiging en liefde voor de 
vereniging door deze moeilijke tijden 
heen geloodst. Als secretaris van de 
vereniging wil ik haar bij het bestuur 
voordragen als erelid en namens al onze 
leden bedanken voor haar inzet en een 
plezierige voortzetting te wensen als lid 
van onze vereniging HSV De Voorn.

Trailerhelling
De Gemeente Harlingen is voornemens 
een trailerhaven in Harlingen aan te leg-
gen op eigen grond zodat er geen huur-
contract kan worden opgezegd zoals bij 
de trailerhelling bij de Jumbo en hee� 
ons benaderd om hieraan medewerking 
te verlenen. Naast de aanleg van de trai-
lerhelling vindt er ook nog baggerwerk 
plaats en wordt een parkeervoorziening 
aangelegd voor enkele auto’s en trailers.
Wij hebben als bestuur van de vereni-
ging besloten bij te dragen aan de aan-
leg van de trailerhelling, mits de leden 
hiermee akkoord gaan. Daarom verzoek 
ik u dit te overdenken en mocht u tegen 
dit voorstel zijn, dit ons te laten weten, 
opdat wij hierop ons besluit kunnen 
bepalen.
Naast de vereniging hee� ook Sport-
visserij Fryslân met aan zekerheid 
grenzende waarschijnlijkheid, besloten 

Voorzitter Tiny Hooisma stopt
een substantieel bedrag beschikbaar te 
stellen. Ik heb ook de Harlinger Water-
sportvereniging benaderd maar nog 
geen bericht hiervan ontvangen.

Toekomst
Op de laatste ledenvergadering dit 
voorjaar was de belangstelling van de 
leden weer zeer droevig gesteld. Buiten 
het bestuur was er slecht één lid en de 
kascommissie aanwezig. Het bestuur 
krijgt de indruk dat de hele vereniging 
niets meer betekend voor de leden. Wat 
doen wij als bestuur, dat jullie op vrijwil-

Tiny Hooisma

lige basis vertegenwoordigd, verkeerd. 
Wij doen ons best om de boel draaiende 
te houden, maar er moet ook wat van 
de leden komen, anders kunnen wij de 
vereniging net zo goed maar ophe�en. 
Enkele leden van het bestuur zij boven 
de tachtig jaar hier moet jong en vers 
bloed in komen met nieuwe ideeën. Als 
jullie nieuwe ideeën hebben, laat het 
ons dan weten, misschien kunnen wij er 
dan weer een bloeiende vereniging van 
maken, hij bestaat al meer dan tachtig 
jaar wij hebben meer da 900 leden, het 
zou zonde zijn als hij gaat verdwijnen.
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HSV De Voorn, De Deinende Dobber, Ons Genoegen
Van de wedstrijdcommissie
Sinds de vorige uitgave van Fisk & Wetter zijn er weer enkele wedstrijden 
gevist door de gezamenlijke hengelsportverenigingen De Deinende Dobber, 
Ons Genoegen en De Voorn. Hieronder volgt een korte terugblik.

Verrassingstocht
Op 8 juli werd de verrassingstocht 
gevist met 11 deelnemers. Er werd gevist 
van 8 tot 14 uur. Voorafgaand aan de 
wedstrijd weet niemand, uitgezonderd 
de organisator(en) waar gevist gaat 
worden. Helaas ging de eerder vast-
gestelde visplaats in Sneek niet door, 
vanwege een plotselinge uitbundige 
groei aan waterplanten. Uiteindelijk 
werd besloten om aan de Workumer 
Trekvaart bij Parrega te gaan vissen. Na 
een paar stevige plensbuien kwam aan 
het eind van de ochtend de zon erbij en 
werd het warm. Er is goed gevangen, 
hoewel het bij de hogere steknummers 
aanzienlijk beter was dan bij de lagere 
steknummers. Freerk van Duinen wist 
op steknummer 1 alle andere vissers 
achter zich te laten met ruim 11 kg vis 
en werd hiermee kampioen. Na afloop 
werd heerlijk gegeten bij restaurant “De 
Kajuit” in Sneek en kreeg iedere visser 
een vleesprijs mee naar huis. In totaal 
werd circa 38 kilo vis gevangen.

Slachte Marathon
Op 19 augustus is de Slachte marathon 
gevist, de viswedstrijd die 12 uren duurt 
en die wordt gesponsord door Klaas 
Bakker van Zorgboerderij Slachtehiem 
te Lollum/Arum. Er waren 11 deelne-
mers en het wedstrijdwater was het 
van Harinxmakanaal bij Ungabuurt, 
Midlum. Er werd gevist in twee vakken, 
vak A en vak B. Het was goed vis-
weer, maar het regende wel af en toe. 
De meeste vis werd op korte afstand 
gevangen en bestond hoofdzakelijk uit 
kleine vis. Brasem werd er bijna niet 
gevangen. 
In de B-klasse versloeg Remco Doren-
bos zijn vader Bert Dorenbos met een 
gering verschil en werd hiermee met 
12.290 gram winnaar in de B-klasse. 
In de A-klasse hadden vier vissers 
vrijwel hetzelfde vangstgewicht, maar 
won Albert Abbink met 13.858 gram. 
In totaal is door de 11 vissers 114 kg vis 
gevangen, wat best een goed vangst-
gewicht is. Na de weging hebben de 

vissers gezamenlijk gegeten bij het 
restaurant met de grote M. te Midlum.

5e Bekerwedstrijd
Op 27 augustus was de 5e bekerwed-
strijd van de zomercompetitie aan het 
Ferbiningskanaal te Leeuwarden. Het 
was prachtig visweer, weinig wind en 
volop zonnig. Er werd tot 11.00 uur goed 
gevangen, daarna liet de vis het massaal 
afweten. De vis bestond voornamelijk uit 
kleine vis tot 30 cm, maar sommige vis-
sers hadden geluk om een grote brasem 
te vangen. Klaas Bakker werd winnaar 
in de A-klasse met 6.103 gram. In de 
B-klasse werd Bert Dorenbos winnaar 
met 4.285 gram.

Regiowedstrijd
Op 9 september is de najaars-regio-
wedstrijd gevist, georganiseerd door 
de gezamenlijke besturen van HSV de 
Voorn te Harlingen, HSV Ons Genoe-
gen te Makkum, HSV De Bears te 
Balk en HSV de Deinende Dobber te 
St. Annaparochie. De vislocatie was de 
Workumer Trekvaart. De organiserende 
vereniging was deze keer HSV de Dei-
nende Dobber uit St. Annaparochie. Er 
deden 25 vissers mee aan de wedstrijd 
en er werd gevist van 09.00 - 13.00 uur. 
Er werd in vier vakken gevist tussen 
Tjerkwerd en Parrega.

Tussen 7.00 en 7.30 uur werden de vis-
stekken verloot in dorpshuis de  Gearhing 
te Parrega. Na het  openingswoord van 
Frans Temme vertrok iedereen naar de 
waterkant en kon worden begonnen 
met het opbouwen van de stek. Om 
09.00 uur klonk het beginsignaal. Tot 
11.00 uur was het grijs en regenachtig 
weer, daarna kwam tussen de wolken 
de zon af en toe tevoorschijn. Er is goed 
vis gevangen met de vaste stok, vissen 
met de feederhengel was geen succes. 
Na vier uur gevist te hebben ging om 
13.00 uur het eindsignaal en werd na 
de weging de prijsuitreiking gehouden 
in dorpshuis de  Gearhing, waar voor 
iedereen een snack klaar stond. Hierna 

Teake Wielinga, tijdens de 5e bekerwedstrijd te Ritsumazijl.
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ging spreker van dienst Frans Temme 
over tot de prijsuitreiking en kregen de 
prijswinnaars een vleespakket mee naar 
huis. Na afl oop werd een groepsfoto van 
de  prijswinnaars gemaakt. De uitslag 
was als volgt:

Vak A:
1 Piet Roedema, HSV Ons Genoegen, 

7.567 gram
2 Pier Schram, HSV de Bears, 

6.047 gram
3 Frans Temme, HSV de Deinende 

 Dobber, 4.006 gram

Vak B:
1 Anne Dirk van Assen, HSV de 

 Deinende Dobber, 5.425 gram
2 Rob Ras, HSV Ons Genoegen, 

2.327 gram
3 Piet Topma, HSV Ons Genoegen, 

2.237 gram

Vak C:
1 Be Sluiter, HSV Ons Genoegen, 

4.991 gram
2 Thomas Brandsma, HSV de Voorn, 

4.325 gram
3 Hielke Soeten, 3.626 gram

Vak D:
1 Teake Wielinga, HSV Ons Genoegen, 

5.530 gram
2 Ruud Roelvink, HSV de Deinende 

Dobber, 4.366 gram
3 Bote Brandsma, HSV de Voorn, 

4.075 gram

Na afl oop werd de kampioen van de 
regiowedstrijden van 2017 bekend 
gemaakt. De eer was voor Anne Dirk 
van Assen, van HSV de Deinende 
 Dobber.

WSVC Workum
Roofviswedstrijd
Op zondag 29 oktober organiseert de Workumer visclub 
opnieuw de jaarlijkse roofviswedstrijd voor zijn leden.

Het evenement vindt plaats in de binnenwateren van Workum. 
Net als bij de editie van vorig jaar zal er dit jaar op individuele 
basis worden gevist dus niet als koppel.

Wil je meedoen dan kun je via de website opgeven
www.hsv-workum.nl via de link of bij Johan vd Goot 
 kampeerwinkel

Aanvang om 8.45 uur achter de action op de Stedspôle. 
Het vertrek gaat volgens lotin. Er wordt gevist van 9.00 uur 
tot 15.00 uur. De deelnemers worden uiterlijk om 15.15 uur 
terugverwacht in eetcafe de Witte Herbergh waar een hapje 
en drankje wordt aangeboden door de hengelsportvereniging. 
Vanzelfsprekend vindt hier ook de prijsuitreiking plaats.
Hoewel deze oproep in Fisk&Wetter heel kort op deze 
 wedstrijd verschijnt, hopen we op veel deelname
Voor regelement en info zie onze website;
www.hsv-workum.nl
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Ons Genoegen Makkum
Visserijdagen Makkum

Op vrijdag 25 augustus is in samen-
werking met hsv Ons Genoegen door 
de mensen van de Visserijdagen een 
viswedterijd voor kinderen georganiseerd. 
Er waren 18 deelnemertjes in de lee� ijd 

van 7 tot 12 jaar, waaronder een aantal 
kinderen van buitenlandse toeristen.
De wedstrijd werd gehouden aan het 
 Vallaat in het centrum van Makkum.
De rechteroever op de foto is vak A, de 
linkeroever is vak B.

Vallaat
Deze locatie is altijd goed voor veel 
vis, veelal klein maar er zwemmen ook 
grotere exemplaren rond. Daar kwam Lia 
Eschenburg ook achter, zij had er één aan 
die er met haar hele snoer vandoor ging! 
Hengel kapot, snoer weg. En nu? Aan-
gezien er voor iedereen een hengel met 
snoer als prijs was, besloot de organisa-
tie haar alvast haar prijs te geven zodat 
zij gewoon verder kon vissen.
Dat er veel vis te vangen is blijkt wel uit 
de uitslag. In de 75 minuten dat er gevist 
is, werden er maar liefst 282 vissen door 
de 18 deelnemertjes gevangen. Het is een 
wedstrijd dus er is ook een uitslag, heel 
simpel; hoe meer vissen hoe langer de 
hengel (3, 4 of 5 meter).
Een evenement als dit is niet te organi-
seren zonder sponsoren en vrijwilligers. 
Supermarkt Jumbo in Makkum voor 
de tasjes met lekkere inhoud voor de 
 deelnemers en vrijwilligers.

DE UITSLAG
Vak A Aantal
Len Eschenburg 4
Lia Eschenburg 7
Jordi Molenaar 7
Delano van der Heiden 11
Amber Ismay de Vries 13
Savannah van der Heiden 14
Shayenna Lyklema 18
Tymen van der Eems 23
Daan Douwe van der Berg 28
Lara Scherotski 29

Vak B Aantal
Luuk de Vries 12
Jurre Lieverdink 13
Tess Jaarsma 16
Iris Haga 17
Rayan van Malsen 19
Daan Jaarsma 21
Niam Hofstede 22
Sebastian Ho� man 22

Ids van Idzenga hengelsport bedankt 
voor het beschikbaar stellen voor alle 
vis materialen zoals voer, maden en 
 reparatiematerialen en dergelijke.
En dan natuurlijk de vrijwilligers van de 
Visserijdagen en hsv Ons Genoegen; 
Bedankt.
Een van de vrijwilligers is Bernard 
 Koppens, 72 jaar oud, lid van onze 
vereniging. Het bijzondere aan Ben is 
dat hij in Tilburg woont en als er een 
jeugd evenement in de zomer is hij één 
van de  eersten is die zich aanmeldt als 
vrijwilliger. Voor de wedstrijd van de 
 Visserijdagen in 2019 hee�  hij zich al 
weer aangemeld.
Meer foto’s zijn te vinden op onze 
 website https://www.hsv-makkum.nl

Bernard Koppens.

De karpercommissie, Bert Altena & Marcel Dolderman
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2e editie Karper koppel gezelligheidswedstrijd
De weersvoorspellingen waren niet mals: 
Zeer veel regen, onweer en wind. We 
hebben nog getwijfeld of we het moesten 
laten doorgaan, maar gelukkig waren de 
goden ons goed gezind, heel goed gezind. 
Alleen ‘s ochtends om half 9 een bui van 
10min gehad, verder zon en droog.

Verzamelen en instructies
Om 14.00 werd er verzameld in de winkel 
van Idzenga Hengelsport te Makkum voor 
de aanschaf van de laatste visspullen, een 
gezellig praatje en een korte wedstrijd-
instructie door Marcel Dolderman. Ver-
volgens vertrokken we gezamenlijk naar 
het wedstrijdwater, een openbaar water in 
Friesland. De locatie was voor de meeste 
deelnemers bekend doordat ze vorig jaar 
ook mee deden, maar voor anderen was 
het een verrassing.
Aangekomen op locatie werd er eerst 
geloot en vervolgens kon iedereen eerst 
zijn spullen klaarzetten. Alle auto’s zaten 
bomvol alsof we met z’n allen naar Frank-
rijk gingen te vissen. Iedereen had een 
vervoersmiddel in de vorm van een trolley 
mee, want het was voor de meesten een 
aardig stukje lopen naar de stekken.

Gezellige Barbecue
Circa 16.15 was iedereen voor het  grootste 
deel klaar met het opbouwen van alle 
spullen. Er stond een gezellige barbe-
cue op het programma! Er was vol-
doende vlees en een drankje aanwezig. 
Ben Coenen en Thomas Siebel  hadden 
zich aangemeld als BBQ-Meesters 
en zorgden ervoor dat iedereen met 
 regelmaat een heerlijk stukje vlees kregen 
 voorgeschoteld.

Natuurlijk wil iedereen graag een visje 
vangen, maar het belangrijkste misschien 
is toch wel de gezelligheid en er even uit 
zijn en niemand wou dan ook niet de BBQ 
missen!

De wedstrijd
Er werd gevist van zaterdag 18.00 tot 
zondag 11.00. Na de bbq kreeg iedereen 
een formulier mee waarop ze de vang-

sten moesten bijhouden, ook het aantal 
brasems. De wedstrijd ging op basis van 
aantal, gevolgd door het totaalgewicht 
van het aantal gevangen karpers. Dus de 
karpers moesten ook gewogen worden.

Gezelligheid
Nadat iedereen zijn hengels hadden be-
aast, werd er regelmatig even gebuurt. 
Het was erg gezellig. Later in de avond 
kregen we zelfs livemuziek vanuit een 
feesttent in een verderop gelegen dorp, 
wat de avond nog meer sfeer meebracht.

De vangsten
Het was inmiddels middernacht en er 
was nog helemaal geen vis gevangen. 
Alleen Merlijn Dolderman had een aan-
beet, het was een grote voorn die hij vlak 
voor de kant loste.
We hielden elkaar op de hoogte via een 
WhatsApp-groep, waar ook de nodige 
“onzin en geouwehoer” voorbij kwam.
Om 3.00 klonk de beetmelder van 
Marcel, op stek 1 , hij ving een schubkar-
per van 4.4kg. Om circa 4.00 klonk de 
beetmelder van Tamas Szili,, op stek 8, 
hij ving een schubkarper van een kleine 
4kg. Verder was er niks gevangen, dat 
viel wel erg tegen.

De prijsuitreiking
Nadat iedereen zijn spullen weer had 
opgeruimd en het parcours netjes had ach-
tergelaten, kon er worden begonnen met 
de prijsuitreiking. Er waren prijzen voor de 
nummers 1t/m 3, een prijs voor de zwaar-
ste vis en 2 individuele prijzen t.w.v € 20,- 
gesponsord door Idzenga hengelsport.

1e prijs: Bert Altena & Marcel Dolderman: 1 
karper van 4.4kg (2x waardebon 40,-)
2e prijs: Tamas Szili & Nikolett Kiss: 1 kar-
per van 4kg 4kg (2x waardebon 30,-)
3e prijs: Jan Wybe Hamstra & Geurt van 
Doorn: d.m.v verloting (2x waardebon 20,-)
De prijs voor de zwaarste vis is gewonnen 
door Marcel Dolderman, hij won een BFM 
Baits boilie-pakket t.w.v € 51.95,-
De prijs voor de “brasemkoning” was dit 
jaar niet mogelijk en is gewijzigd in “snoek-
koning”. Thomas Siebel mag zich snoekko-
ning 2017 noemen, hij ving een snoek van 
1+ meter.
De troostprijs is verloot onder alle overige 
deelnemers, aangezien ze allemaal pech 
hadden. Deze is gewonnen door Ricardo 
voor den Dag.

Onze dank gaat uit naar alle deelnemers en 
mensen die hieraan meegeholpen hebben 
deze wedstrijd mogelijk te maken en tot 
een succes te maken.

Tot volgend jaar.
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