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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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HSV Utingeradeel Akkrum

Bij het schrijven van dit artikel kunnen 
we melden dat de gewenste helderheid 
er is. Niet alleen hebben we volledig 
zicht op hoe het verder dient te gaan 
met de vereniging, maar ook hebben we 
duidelijkheid over de financiële situatie 
en is het gelukt om met ondersteuning 
van Sportvisserij Fryslân een voorstel 
voor de renovatie van de Spoorput te 
maken.

Spoorput
Wat betekent dit? Waarschijnlijk gaat 
het dus lukken om tot een renovatie 
van de Spoorput te komen. De kans dat 
dit lukt met een zelfstandig opererende 
vereniging is sinds de extra ledenver-
gadering van 12 september vrijwel nihil 
geworden. Het lukt simpelweg niet vol-
doende leden te vinden voor een bestuur 
of commissies.  Een trieste constatering, 
maar wel een gegeven waar het interim-
bestuur niet omheen kan.
Consequentie is dan ook dat de vereni-
ging per 1 januari vrijwel zeker op zal 
houden te bestaan, tenzij er een klein 

Van de voorzitter
Vorige keer schreef ik het artikel ‘van de voorzitter’ met een dubbel gevoel, 
omdat we enerzijds bestuurlijk administratief en financieel behoorlijke 
stappen gezet hadden maar dat alles zou vallen en staan met de bereidheid 
van de leden om het interim bestuur te ondersteunen.

wonder gebeurt. Is dit erg? Die vraag is 
helaas niet zo eenvoudig te beantwoor-
den. Kijkend naar de historie van de 
vereniging is het antwoord waarschijnlijk 
ja. Als we kijken naar het belang van 
de individuele sportvisser die lid is van 
HSV Utingeradeel, zou het zo maar zo 
kunnen zijn dat het helemaal niet zo erg 
is. Als sportvissers hebben we namelijk 
belang bij een goede belangenbeharti-
ging van onze gezamenlijke passie. In de 
huidige vorm kan HSV Utingeradeel dat 
niet bieden. Dus misschien is het daar-
om zo slecht nog niet dat de vereniging 
ophoudt te bestaan. De bijna 400 leden 
kunnen dan namelijk lid worden van een 
grotere vereniging die de belangen veel 
beter kan behartigen.

Lopende zaken
Rond het verschijnen van deze editie 
van Fisk en Wetter is intussen duidelijk 
of u vanaf volgend jaar nog lid bent 
van HSV Utingeradeel of niet.  Wat in 
dat geval voor het interim-bestuur nog 
rest, is de afronding van de lopende 

zaken over 2017 en het tre�en van de 
voorbereidingen voor het ophe�en van 
de vereniging.  Hoe dan ook, als het aan 
het interim-bestuur ligt kunt u vanaf 
volgend jaar weer vissen in een volledig 
gerenoveerde Spoorput die weer beter 
toegankelijk is en daarnaast geschikt 
gemaakt is voor minder valide vissers.

Rest mij op dit moment als interim-
voorzitter niets anders meer dan u nog 
vele mooie uren aan de waterkant te 
wensen. Als u dit doet, denk dan af een 
toe eens even aan al die verenigingsbe-
stuurders die hun vrije tijd besteden aan 
het behartigen van uw belangen om te 
zorgen dat u kunt blijven vissen, want zo 
vanzelfsprekend is dit niet. Zeker niet als 
er geen verenigingsbesturen meer zijn. 
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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 Voorwaarts Drachten

Na vier jaren stopt onze secretaris John 
Dolstra met het bestuurswerk. 
We danken hem voor zijn inzet, humor 
en bijdragen. We zijn nog steeds op 
zoek naar nieuwe bestuursleden. Naar 
aanleiding van onze oproep in de vorige 
“Fisk&Wetter” hebben we waarschijn-
lijk een nieuw bestuurslid. We kunnen 
echter nog steeds meer versterking 
gebruiken!
Op dinsdag 14 november hebben we 
weer een ALV met de gebruikelijk verlo-
ting en een interessante spreker. Altijd 
een leuke gelegenheid om als leden con-

Van de bestuurstafel
tact met elkaar te hebben. We wensen 
jullie veel visplezier toe! 

Gebeten door een Snoek
Het zal je maar gebeuren. Een aanval 
van een snoek. Het gebeurde Stefan de 
Graaf uit Drachten. Hij viste eind mei/
begin juni in het Opeinderkanaal aan de 
kant van de grasdrogerij. Terwijl pake 
de visspullen in de auto sjouwde, waste 
Stefan zijn handen in het water van het 
Opeinderkanaal. Ineens voelde hij iets 
schudden en trekken aan zijn rechter-
hand: er beet een Snoek van naar schat-

ting zo’n 1,30 m in zijn hand! Gelukkig 
trok Stefan zijn hand niet terug, anders 
was hij wellicht één of meerdere vingers 
kwijtgeraakt. Even later liet de snoek zijn 
hand los. Helaas bleef Stefan wel met 
de nodige verwondingen achter. Bij de 
dokter werden vijf hechtingen gezet. Hij 
is het gevoel in de vingers deels kwijt 
en hee� weinig kracht in de vingers. 
Om de kracht en het gevoel weer terug 
te krijgen, gaat Stefan de komende 
tijd revalideren. Wij wensen hem veel 
sterkte. Erg vervelend om na een vistrip 
met zo’n blessure te blijven zitten.
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HSV De Snoek
Bestuurszaken

Op bestuurlijk gebied en voor de 
invulling van de commissies moet er 
de komende tijd ook iets gebeuren en 
verderop in deze editie van Fisk&Wetter 
treffen jullie een uitnodiging aan voor 
een buitengewone ledenvergadering. 

Wedstrijdcommissie
Hoeksma bokaal
Zondag 3 september vond de jaarlijkse 
Hoeksma-bokaal plaats. 14 koppels 
streden om de prijzen welke beschikbaar 
waren gesteld door onze sponsor Keur-
slager Hoeksma. Het koppel Buitenhuis-
Booij ging als dagwinnaar met bijna 
10 kilo vis er met de 1e prijs vandoor. 
Daarnaast ontvingen zij de wisselbeker. 
Als 2e eindigde het koppel Freek Blauw 
en Jaap Augustijn met bijna 4 kilo en 
op de voet gevolgd door het koppel 
Tiemo Koopman en Wijbe Vrind. Over 
de gehele linie werd er niet veel vis 
gevangen, maar kunnen we terugzien 
op een zeer geslaagd evenement. De 
niet-prijswinnaars ontvingen na afloop 
een droge worst. Traditioneel werd de 
wedstrijd afgesloten met een hapje en 
een drankje. Onze sponsor had voor 
eenieder een hamburger of shoarma 
beschikbaar gesteld en onze top kok 
Popke Boezerooij was een uitstekend 
gastheer.
De wintercompetitie gaat gelukkig weer 
door in 2017 en 2018. Na onze oproep 
aan de wedstrijdvissers hebben een 
drietal enthousiaste leden de organisa-
tie opgepakt. Het zijn de heren Rinse 
Popma, Henk Oosterhof en Teije Betten. 
Wij wensen de mannen veel succes!
Het programma voor de zomercompeti-
tie 2018 zullen wij opnemen in de laatste 
editie van Fisk en Wetter aan het eind 
van dit jaar. Mochten er leden zijn die 

het ook leuk lijkt om eens mee te doen, 
dan kunnen zij contact opnemen met de 
wedstrijdcommissie. Ook zijn wij op zoek 
naar nieuwe leden voor deze commissie.

Wintercompetitie 2017/2018
Daar de wedstrijdcommissie de komen-
de winter met personele problemen zat, 
is er gevraagd of enkele wedstrijdvissers 
bereid zijn de komende wintercompetitie 
te organiseren.
Drie oud-leden van de 55-plus commis-
sie hebben de uitdaging aangenomen. 
T. Betten, H. Oosterhof en R. Popma 
gaan de competitie organiseren.
Ze doen dat naar eigen inzicht en wor-
den hierin gesteund door de wedstrijd-
commissie en het bestuur.
Er komt wel een andere opzet, al wordt 
niet alles gewijzigd.
Enkele hoofdzaken:
  Er wordt inleg betaald, € 12,00 voor 

gehele competitie; vooraf opgeven.
  Aantal wedstrijden beperkt tot zes, 

elke maand (okt./maart) één wed-
strijd.

  Er zijn per wedstrijd dagprijsjes en aan 
het eind van de competitie een aantal 
eindprijzen.

  Er wordt gevist op aantal en gewicht.
  Eén wedstrijd aftrek.
  Er zal gezocht worden naar enkele 

sponsors.
  Data: 15 okt.- 12 nov. – 10 dec. – 14 

jan. – 11 febr. – 11 maart.
Als u dit leest is de eerste wedstrijd 
reeds achter de rug.
Op het moment van schrijven hebben 
we dertien winterharde vissers op papier. 
Het deelnemersveld bekijkend verwach-
ten we zeker een interessante competitie.
Op de site zullen we verslag doen van 
de hoofdzaken. De deelnemers houden 
we via de mail op de hoogte van allerlei 
wedstrijddetails.

Jeugdcompetitie 
van HSV de Snoek
Op 10 maart 2017 (avond) vond de 
jaarlijkse introductie/instructie plaats 
voor de deelnemers aan onze jeugd-
competitie. Na de winterperiode kunnen 
de hengels weer uit de kast, sommigen 
onder ons hebben zelf meegedaan aan 
de wintercompetitie bij de senioren. Top 
hoor. Voordat ze fris en met volle moed 
de 7 wedstrijden gingen vissen, kregen 
de deelnemers eerst tekst en uitleg over 
de opzet van deze competitie.
Voorheen visten we vaak in de Van 
Helomavaart, maar om de deelnemers 
(jeugd) kennis te laten maken met 
andere wateren hebben we gekozen om 
ergens anders te gaan vissen.
Voor hen onbekend water, dus hebben 
we uitgelegd hoe je hier het best kunt 
vissen.

Momenteel is het bestuur van H.S.V. de Snoek in overleg met de gemeente 
Weststellingwerf over het uitzetten van karpers in de vijvers in Wolvega. Of 
dit echt wordt gerealiseerd hangt uiteindelijk af van de gemeente, welke 
nog een nader onderzoek wil instellen. Ondanks de vele informatie die zij 
hierover hebben vanuit de Sportvisserij, wil de gemeente laten onderzoeken 
of het de flora en fauna aantast.

Buitengewone 
Ledenvergadering

Vrijdag 17 november 2017
Locatie Snackpoint De Passage te Wolvega
Aanvang: 20.00 uur

Agenda deel 1:
1. Opening
2. Ingekomen stukken en mededelingen
3. Bestuurszaken
4. Rondvraag
5. Sluiting
Na afloop van de vergadering is er voor 
eenieder nog gelegenheid tot het gebruik 
van een hapje en een drankje. 

Aansluitend hierop wil de wedstrijdcom-
missie graag even met de aanwezige 
wedstrijdvissers brainstormen over het 
komende seizoen.

Agenda deel 2:
1. Evaluatie huidige seizoen
2. Invulling wedstrijdcommissie vanaf 2018
3. Indeling wedstrijdwateren 2018
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Bijvoorbeeld het Heerenveenskanaal in 
Heerenveen: een prachtig water, maar 
wat jammer dat je haast je spullen niet 
kwijt kan. Door te vertellen dat ze extra 
plankjes mee moesten nemen en een 
heggeschaar kwam het allemaal goed.
Verder hebben we het Kanaal Steen-
wijk naar Giethoorn (Beukerskanaal) 
er in gebracht, dit speciaal om kennis 
te maken met wat groter water waar 
tevens het NK junioren werd gehouden. 
Ook hebben we weer uitgelegd wat 
je allemaal moet meenemen naar de 
waterkant om optimaal de strijd in te 
gaan tijdens de competitie. Voerberei-
ding, aasaanbieding en ook heel belang-
rijk hoe het aas aan de haak te doen. 
Door grote foto`s te tonen met daarop 
diverse aasaanbiedingen konden ze zien 
hoe een made, caster of worm aan de 
haak zat.
Op 19 maart klonk het eerste startsein 
van de competitie.
Deze dag werd gevist in het Heeren-
veenskanaal en het regende pijpenstelen 
in het begin, later klaarde het wat op. 
Maar de jeugd had hier geen problemen 
mee; er werd prima gevist en iedereen 
had vis in het leefnet. Tijdens de wed-
strijd gingen we af en toe kijken omdat 
dit voor hen een nieuw water was 
hadden sommigen in het begin moeite 
om hier een visje te vangen. Door uit te 
leggen hoe ze hier moesten vissen, de 

gesteldheid van de bodem en de stro-
ming kwamen de eerste vissen boven 
water. Super om dat mee te maken dat 
ze dan vis vangen.
De VisVrind, onze hengelsportzaak in 
Wolvega, kwam met het idee als iemand 
als eerste een karper(tje) zou vangen 
een waardebon zou krijgen van 15 euro. 
Helaas was er geen karper dit jaar, 
maar wel bijna door beste aanbeten bij 
Jesper Klijnstra en Susanne Dijkstra 

met als resultaat dat het elastiek van 
beiden knapte en de dobbers er vandoor 
gingen, jammer. Dus deze waardebon 
is er nog steeds. De winnaar van deze 
wedstrijd was ons jeugdlid en tevens 
geselecteerd bij de Nationale Jeugd-
selectie Christiaan Dijkstra met een 
gewicht van 2090 gram. Dit had meer 
kunnen zijn door heel wat missers. 
Maar hij had wel de grootste vis, een 
brasem van 49 cm. Om het verhaal kort 
te maken: we hebben een prachtige en 
spannende jeugdcompetitie gehad. Voor 
volgend jaar hebben we afgesproken 
dat er tijdens de jeugdcompetitie een 
vrije keuze is aan hengels, dus er mag 
gevist worden met de vaste stok, feeder, 
match en bolonaisehengel. De bedoeling 
is dat onze jeugdselectie zich dan breder 
kan gaan oriënteren in de hengelsport. 
Met name de wedstrijden voor de jeugd 
het FK en NK waar ze ook met de match 
mogen vissen. Nogmaals het was super 
spannend het ging tussen Christiaan 
Dijkstra en Ruben Elsinga; deze laatste 
zette na 3 wedstrijden de anderen op 
afstand. Ruben ving de laatste wedstrijd 
een brasem van 50 cm, dus dit was de 
grootste vis van de competitie. Hij werd 
dan ook terecht de winnaar van deze 
jeugdcompetitie.

Oefening baart kunst; Christiaan de Nederlands Kampioen.

De Jeugdkampioenen.
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HSV De Snoek
Wij als begeleiders en coaches van de 
jeugdselectie zijn dik tevreden met het 
resultaat en hopen dat het volgend jaar 
weer een succes wordt. 

Hieronder vinden jullie de totale uitslag.
1e  Ruben Elsinga       

gewicht 18640 gram      16 punten
2e  Christiaan Dijkstra   

gewicht 16330 gram 18 punten
3e  Susanne Dijkstra              

gewicht 14900 gram 24 punten
4e  Tjibbe de Vries   

gewicht 10180 gram 38 punten
5e  Sietse de Vries   

gewicht    9290 gram 38 punten
6e  Jesper Klijnstra   

gewicht    8470 gram 38 punten
7e  Ruben v/d Veen   

gewicht    8648 gram 39 punten
8e  Martijn Meijerink   

gewicht    6320 gram 41 punten

Namens de jeugdcommissie John Bak-
ker en Jan Schaap.

NK dames 2017 
Op zaterdag 2 september vond het 
jaarlijkse Nederlandse Kampioen-
schap dames weer plaats tussen Neck 
en Spijkerboor in het Noord-Hollands 
kanaal. Van de Snoek hebben Mariëtta 
Ruardy en Jolanda Hoogeveen hieraan 
deelgenomen. De dag ervoor tro�en zij 
al de benodigde voorbereidingen in de 
VisVrind, ze kregen tips en bespraken 
wat tactieken.  
Op de dag van het NK zijn de dames al 
vroeg vertrokken richting Assendel�, 
waar om 08.00 uur de verloting plaats 
vond. Er deden 30 deelneemsters mee 
en ze werden verdeeld over twee vakken. 
Mariëtta mocht plaats nemen op B15 en 
Jolanda op B12. Na de loting vertrokken 
ze naar het wedstrijdwater waar ze gelijk 
mochten beginnen met opbouwen. Om 
10.50 uur werd er een signaal gegeven 
voor zwaar voeren. Tien minuten later 
begon de wedstrijd die vier uren duurde.  
In het eerste half uur wist Jolanda al 
twee leuke brasems binnen te halen. 
Helaas hee� Jolanda na deze vangst 
niks meer gevangen en had een totaal-
gewicht van 1765 gram en werd 6e van 

het vak. Mariëtta kon het naar eigen 
zeggen 'niet op gang krijgen' en haalde 
uiteindelijk 1110 gram aan vis boven 
water. Zij werd 7e van het vak.  
Het was lastig vissen en er werd over 
het algemeen niet veel gevangen. Vak 
winnares was Anja Groot met 5860 
gram en de nieuwe Nederlands Kampi-
oen is Mandy Schouws met 8410 gram. 
De winnaressen worden gehuldigd op 
het sportgala in Arnhem.
De dames kijken terug op een leuke dag, 
de regenbui van een klein uurtje mocht 
de pret niet drukken. Volgend jaar weer 
nieuwe kansen!

NK Junioren in 
Steenwijk 
Op zaterdag 9 september vond het 
NK Junioren plaats tussen Steenwijk 
en Giethoorn in het Beukerskanaal. 
Van onze vereniging deden een zestal 
jeugdleden mee. Dat waren Christi-
aan Dijkstra, Ruben v/d Veen, Tjibbe 
de Vries in de categorie U15 en Jesper 
Klijnstra, Ruben Elsinga, Dennis Betten 
in de categorie U20. Zoals afgesproken 
was iedereen om 07.15 aanwezig bij de 
hengelsportzaak De Visvrind in Wol-
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vega om dan gezamelijk te vertrekken 
naar De Meenthe in Steenwijk. Nadat 
de deelnemers voorzien waren van het 
aas dat aangeboden werd door onze 
sponsor De Visvrind en de shirts van 
Sportvisserij Fryslân vertrokken we 
richting de Olde Veste. (Steenwijk). 
Aangekomen in de zaal zochten we een 
plekje en konden even rustig een bakje 
ko�e of thee voor de coaches en een 
glaasje frisdrank voor de deelnemers te 
nuttigen. Als je om je heen keek zag je 
dat het voor sommigen spannend was, 
hoogstwaarschijnlijk omdat dit voor 
een aantal vooral in de U15 de eerste 
keer was. Om iets over achten vond de 
opening plaats. Zoals gebruikelijk werd 
tijdens de openingsspeech van Sport-
visserij Nederland het een en ander 
uitgelegd over het parcours, hierna 
werden de nummers uit gedeeld aan de 
deelnemers en konden we vertrekken 
naar het wedstrijdwater. 
Het was een regenachtige wedstrijd-
dag, maar de jeugdvissers van onze 
hengelsportvereniging lieten zich niet 
van de wijs brengen en visten vol over-
gave. Het visbestand in het wedstrijd-
parcours Beukerskanaal staat bekend 
als een water dat rijk is aan voorn, 
baars, kolblei, brasem, winde. 
Uiteindelijk wisten alle deelnemers vis 
te vangen. 
Onze vereniging hee� zich van zijn 
beste kant laten zien. 
(Een verslag over het behaalde kam-
pioenschap van Christiaan lees je op 
pagina 4-5 van Fisk&Wetter.)

Door ieder jaar weer deel te kunnen 
nemen aan het NK Junioren gee� het 
een voldoening dat een jeugdselectie 
niet meer weg te denken is en dat ze in 
competitieverband en trainingen zich 
kunnen opwerpen naar het FK om zo 
zich te kunnen plaatsen voor NK-junio-
ren. We zijn trots op onze jeugdselectie, 
het zijn allemaal talentvolle vissers. 
Jammer dat er in Fryslân weinig aan-
dacht besteed wordt bij andere hen-
gelsportverenigingen voor een eigen 
jeugdselectie.
Als dat zo was dan kon er misschien 
wel een competitie georganiseerd wor-

den voor de jeugd. Misschien is dit een 
opening om iets te gaan doen. 
Landelijk en ook bij ons blijkt dat het 
aantal aangesloten jeugdleden de 
afgelopen jaren behoorlijk achteruit 
gegaan is. 
Aan ons de taak om de passie die 
wij aan het sportvissen beleven over 
te dragen aan de jeugd, want zonder 
jeugd hee� onze sportvisserij straks 
misschien geen toekomst meer. We 
hebben volgend jaar weer van alles in 
petto, nieuw is de cursus vissen met 
de feederhengel en de matchhengel. En 

gaan we wat meer in op de workshops 
voor de jeugd. Om op de hoogte te 
blijven van deze en alle andere activitei-
ten verwijs ik jullie naar de website van 
HSV de snoek onder Jeugd.
Namens ons willen we iedereen die ons 
geholpen hee� tijdens het NK Junioren 
bedanken, ondanks de regen, dat we 
een prachtige onvergetelijke belevenis 
hebben gehad.

En nogmaals jongens we zijn super 
trots op jullie met het behaalde resul-
taat. Geweldig.
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