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Verenigingsblad van 

 
 

Uitgave – vijf maal per jaar januari - februari  2019 
 
 

Bestuur: 
Voorzitter:                                       
A.W. Boersma  Mansel 18  
8603 DN  Sneek   T: 0515-422029 
 

Secretaris: 
E.B. Vermeij    Easthimmerwei  3 
8773 KP  Folsgare   T: 0515-857396 
 

Penningmeester. 
A.W. Toering  Houkeslootstraat  39 
8605 BP  Sneek   T: 06-52625773 
 

Vicevoorzitter & wedstrijd -comm. 
T. Batstra  De Wieken 18 
8608 ZA  Sneek   T: 06-38253186 
 

2e secretaris: 
H.  Batstra  Suffridusstraat 7 
8602 VJ  Sneek   T: 0515-414675 

 

2e penningmeester / ledenadm. 
R.  Hofstra De Mosk  6 
8502 DH  Joure   T: 06-20962825 

 

Algemeen bestuurslid: 
H. Koopstra  Ylostinslaan 76 

8651 AW  IJlst      T: 06-20499346  

 
 
 
 
 

Ook op internet bereikbaar:  www.hsvdebaars-sneek.nl 

 

Correspondentie:   info@hsvdebaars-sneek.nl 

Nieuwe leden kunnen een aanvraag-
formulier van de VisPas verkrijgen bij de 
2

e
 secretaris Henk Batstra; zie adres 

hiernaast. Hierbij moet u opgave doen van 
naam, adres en geboortedatum. De 
VisPas/contributie 2019 voor nieuwe 
senior leden is 33,50 euro incl. 
administratiekosten.  
Nieuwe jeugdleden (< 14 jaar) is € 16,50 
incl. administratiekosten. Nieuwe leden 
kunnen ook een aanvraagformulier voor 
een VisPas verkrijgen bij: 
Pets Place, Jousterkade 2 te Sneek. 
Dier All-in, Grootzand 42 te Sneek. 
Hengelsport Friesland, Oppenhuizerweg 1 
te Sneek. 
Hengelsport a.p. van der Feer, Dijkstraat 13 
te Bolsward. 

Vraag bij deze winkels speciaal naar 
aanvraagformulieren van visclub 
“De Baars”  te Sneek. Kijk ook op onze 
website om lid te worden van onze 
vereniging. Eventuele overschrijvingen 
kunnen naar bankrekeningnummer: 
 

NL87RABO0359567983  t.n.v. visclub 

“De Baars” te Sneek, met uw naam, 

adres en geboortedatum! 

De redactie van dit blad is in handen van: 
R. Kuhn, R. Hofstra en K. Kootje. 

http://www.hsvdebaars-sneek.nl/
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www.interlinie.com info@interlinie.com T +31 (0)515 - 41 65 64 

Van de voorzitter. 
 

De kerstdagen zijn weer voorbij, nog 2 dagen werken en dan op naar het nieuwe 
jaar 2019. Het jaar 2018 is wat betreft het weer een topjaar geweest, wat de 
vangsten betreft kun je niet spreken van een uitzonderlijk jaar, echter we mogen 
ook weer niet klagen. Ik lees in de krant dat het quotum voor vissen op Schol en 
Tong met 80% wordt gekort ondanks dat het goed gaat met deze vissoort. 
Misschien moeten we ook wel een  quotum  instellen voor het zoeken naar 
wormen. Ik zie wekelijks de  WTB = Wormen Terreur Brigade langs komen. 
Minimaal drie keer per week wordt een stukje grond afgezocht naar wormen, dat 
begint al morgens vroeg, en dat gaat de gehele dag zo door. Een vermakelijk 
schouwspel. Het is mij een raadsel dat er überhaupt nog een worm in de grond 
zit. Van de penningmeester heb ik gehoord dat een overgroot deel van de leden 
de contributie voor 2019 hebben betaald, ik wil u hiervoor bedanken, want dit 
scheelt de club veel werk en bespaart een hoop kosten. Als ik zo naar buiten kijk 
dan wordt je niet echt vrolijk, het is grijs en grauw buiten. Volgens Piet Paulusma 
krijgen we nog strenge vorst, ik moet het eerst nog maar zien. Wat 2019 ons 
gaat brengen is afwachten. Er zijn op dit moment geen schokkende dingen of het 
moet zijn dat de Sportvisserij Fryslȃn een onderzoek is gestart voor eventuele 
deelname aan een gezamenlijk Visblad. Op de vergadering in november 2018 te 
Workum is door Alex Toering en Theo Batstra reeds aangegeven dat wij van 
visclub  “De Baars” een eigen clubblad hebben en dit ook zo zullen houden. 
Voor de rest heb ik weinig nieuws. Ik wens een ieder dan ook een gezond en 
gezegend 2019 toe en misschien zien we elkaar wel op de visfilmavond 22 
februari 2019.  
 
        Adrie Boersma. 
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Jaarvergadering 2019. 
 
Onze leden/jaarvergadering zal dit jaar plaats vinden op:  
 
Vrijdag 17 mei 2018. 
 
De vergadering wordt weer gehouden in het wijkgebouw “De Spil” Molenkrite 169  
te Sneek.  
 
Aanvang van de vergadering is om 20.00 uur. 
 
De agenda van de vergadering ziet er als volgt uit: 
 
1. Opening van de voorzitter. 

2. Ingekomen stukken. 

3. Bestuursverkiezing. 

    Aftredend:   Adrie Boersma- herkiesbaar. 

    Richard Hofstra- herkiesbaar. 

    Theo Batstra-herkiesbaar. 

4. Verslag secretaris. 

5. Verslag penningmeester. 

6. Verslag kascommissie. 

7. Pauze. 

8. Uitslagen en uitreiking jaarprijzen. 

9. Rondvraag. 

10. Sluiting. 

 

Vragen voor de rondvraag ook graag schriftelijk 1 week voor de jaarvergadering 

bij de secretaris Erik Vermeij inleveren. 

        Het bestuur. 
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 Buorren 4 

 8624 TN Uitwellingerga 

 0515-725915 

 cafedebuorren@outlook.com 

 www.cafedebuorren.nl 

U kunt bij ons o.a. terecht voor: 

 - Gezellig drinken 

 - Lunchen en dineren 

 - Snacks 

 - Cateringservice (salades, hapjes, buffetten etc…) 

 

Kijk op onze website: www.cafedebuorren.nl voor meer informatie of           

neem geheel vrijblijvend contact met ons op voor het bespreken van uw 

wensen. 
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Verslag 7e poldertocht 20 oktober 2018. 
 
6.30 uur. De wekker gaat, snel gereedmaken voor de 7

e
  poldertocht.  

Om 07.00 uur mijn vismaat oppikken, en afzetten naar de welke bekende 
verzamelplaats bij het station in Sneek 
Om 7.30 uur heette onze wedstrijdcommissaris  (T. Batstra)  alle 18 aanwezige 
deelnemers een goede morgen en legde weer een kort maar bondig het 
reglement uit. 
De bijeenkomst zou dit keer bij uitzondering, plaats vinden in ’t Kypmantsje i.v.m. 
het niet beschikbaar zijn van onze vaste locatie. En verder had G. Harkema weer 
een setje kurken aangeboden als prijs. 
De tocht ging dit keer naar Lemmer, Sneek en omstreken. 
Wij zetten af naar Lemmer maar daar waren de vangsten maar slecht; we hebben 
meerdere plaatsen geprobeerd. 
Dus waar nu heen vroeg ik, we kunnen wel even naar Top en Twel  opperde 
Theo, dus zo gezegd zo gedaan. 
Nu dit was niet veel beter. Dus Oppenhuizen maar proberen, ook niet veel beter 
,allemaal klein spul. 
Dus dit werd voor ons een tocht om snel te vergeten we hadden beide wel geteld 
NUL maatse baarzen!! 
Daarna maar op naar 't Kypmantsje in IJlst. 
Daar aangekomen bleek dat de vangst deze dag zeer slecht was. Er waren in 
totaal maar 31 baarzen gevangen.  
De grootste was gevangen door R. Koopstra met een lengte van 34,4 cm. 
 
 
 
 
De uitslag: 
 
1

e
  K. Makkinje   5 stuks. 

2
e
  E. Vermeij   5 stuks. 

3
e
  K. Boom   5 stuks. 

4
e
  D. Hettema   3 stuks. 

5
e
  R. Koopstra   3 stuks. 

6
e
  W. v/d Zwaag  3 stuks. 

 
 
 
 
Dus je snapt wel het ging hierbij dus echt om de centimeters. 
Na afloop van de prijsuitreiking welke gedaan werd door Henk Koopstra,  
wenste hij een ieder wel thuis en tot de volgende tocht. 
 
        Alex Toering. 
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Van de penningmeester. 

Allereerst alle leden nog de beste wensen voor het jaar 2019.  
Leden uit Sneek en omstreken die hun VisPas na 20 december 2018 hebben 
betaald kunnen zelf hun VisPas afhalen bij:  
 

 2
e
  secretaris Henk Batstra 

 Suffridusstraat 7  te Sneek 

 Tel:  0515-414675 

 Mobiel:  06-11805747  
 

Niet betaalde VisPassen worden eind mei terug gestuurd naar Sportvisserij 
Nederland. De leden die hun acceptgiro kwijt zijn kunnen het bedrag overmaken 
o.v.v. hun naam & lidmaatschap nummer. Dit zijn de laatste 4 cijfers op hun 
VisPas. 
 
• De contributie voor de VisPas Senior is € 33,50. 
• De contributie voor de VisPas Junior is € 16,50. 
       De penningmeester. 

 

Visfilmavond 22 februari 2019. 

Ook aankomend jaar organiseren we weer als vanouds samen met “De 
Vriendschap” een filmavond voor onze leden in het wijkgebouw: 
“De Schuttersheuvel” te Sneek. De avond zal dit jaar weer vroeg in het jaar 
gehouden worden en wel op:  Vrijdagavond 22 februari 2019. 
De deur gaat open om 19.30 uur. Aanvang van de avond om 20.00 uur. 
Plaats: Wijkgebouw “De Schuttersheuvel” Harmen Sytstrastraat 8a te Sneek.   
Entreegelden: 1 euro per persoon. Dit jaar wordt de avond gesponsord door a.p. 
van der Feer te Bolsward. Tevens is er weer een grandioze verloting van vele 
hengelsportartikelen. Wij hopen, ook nu weer, op een grote gezellige opkomst. 
 
       De filmcommissie. 

 

 

 
Vis reizen naar midden & zuid Noorwegen voor jong & oud. 

Nieuwsgierig naar zo’n trip kijk dan op: 
www.fiskkers-natuurreizen.nl 
Of bel +31 (0) 6 127 03 385 
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Oppenhuizerweg 1 - 8606 AP Sneek 

Tel.  06-23929428 

  info@hengelsport-friesland.nl 

  www.hengelsport-friesland.nl 

Poldertochten 2019. 
 

Geachte leden. Hieronder treffen jullie de data voor de poldertochten voor het 
jaar 2019. 
 

Aanvang / vertrek: 
 
1e     poldertocht  19 januari  08.00 uur. 
2e     poldertocht  16 februari  07.30 uur.   
3e     poldertocht  16 maart  07.30 uur. 
4e     poldertocht  14 september  07.00 uur. 
5e     poldertocht  28 september  07.00 uur. 
6e     poldertocht  12 oktober  07.30 uur. 
7e     poldertocht  26 oktober  07.30 uur. 
8e     poldertocht    9 november  07.30 uur. 
9e     poldertocht  23 november  07.30 uur. 
10e   poldertocht    7 december  08.00 uur. 
 
Mocht de winter invallen in de maanden januari & februari, dan worden deze 
alsnog verplaats.  De 1e poldertocht 26 januari of 3 februari, en 2e  poldertocht  
23 februari of  2 maart. Van de 10 poldertochten tellen de 8 beste poldertochten 
mee voor de eindstand. De supercup is komen te vervallen. De tijden zijn onder 
voorbehoud. 

Wedstrijdcommissaris T. Batstra. 
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Verslag 8e  poldertocht 3 november 2018. 
 

De weken vliegen voorbij de 8
e 

poldertocht alweer. Er werd weer verzameld bij 
het busstation. Het was een mistige start van de dag en er moest op sommige 
plekken ook weer autoruiten gekrabd worden. Maar goed, het zou redelijk weer 
worden vandaag dus prachtig om te vissen. Er waren 20 deelnemers vandaag en 
na de consignes van Theo, de wedstrijdleider, ging eenieder zijn weg. Wij visten 
weer in de zuidwesthoek met uitzondering van Makkum en Stavoren. De laatste 
dagen werd er wel redelijk baars gevangen dus we zullen zien of dat vandaag 
ook zo is. Ik zelf ben in de Luts bij Balk begonnen, eerst maar even bij de dukers 
proberen, daar had ik de vorige tocht nog mooi gevist wat mij de 2

e
  plaats 

opleverde. Nou het begon niet best, een paar lullige bearskes en wat posken, dus 
inladen en verkassen. Toen maar proberen bij Ruigahuizen, werpkurkje erin en 
de sleep er maar bij. Na een paar worpen klapte er een mooie baars op mijn 
twister dus sta ik weer op papier. Haha, niet dat het wat uitmaakt voor mij want 
volgens mij sta ik in de middenmoot op de ranking. Niet lang daarna ving ik er 
nog eentje en weer op de twister, op de worm alleen maar kleintjes. Even later 
komen Johnny en Roland aanrijden, die kwamen uit de Lemmer en hadden nog 
niks. Johnny vroeg hoe het ging, ik zei 2 op de twister, dus deed hij ook een 
poging met de twister en niet lang daarna hing er ook een baars aan. Daarna ving 
ik er nog eentje en toen was het over met de maatse vissen. Er was volop te 
vangen maar het waren merendeels kleintjes. Nou ja het zat er wel lekker, kopke 
snert, broodje, peukje. Rond 13.15 uur maar inpakken en op naar Woudsend 
waar wij de meeting weer hebben in Eetcafé “De Pleats”. Daar aangekomen 
bleek dat er toch wel goed gevangen was in Workum. Er waren een aantal 
vissers met 10 stuks. Kom ik aan met 3 stuks, kansloos dus haha. Na een 
praatje, drankje, balletje, werd er om 14.00 uur begonnen met de meeting.  
 
Het aantal deelnemers deze dag waren er 20. Totaal gevangen baarzen deze 
dag waren er 89 stuks. Grootste baars werd gevangen door Nico Boom met een 
lengte van 30,3 cm.  
 
De uitslag:  
 
1e Theo Batstra  10 stuks.  
2e Kees Boom   10 stuks.  
3e Nico Boom   10 stuks.  
4e Niels Haven   10 stuks.  
5e Richard Hofstra  10 stuks.  
6e Fred Lodewijks  10 stuks.  
 
Er werd een extra prijs aangeboden door dhr. G. Harkema, hartelijk dank 
hiervoor!  Iedereen bedankt voor de opkomst vandaag, en ook de kastelein van 
Eetcafé “De Pleats” bedankt!  

Erik Vermeij. 
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APK Keuring 

GRATIS APK-KEURING BIJ GROTE BEURT! 

In- & Verkoop Auto’s 

Onderhoud & Reparatie 

Klein & Grote Beurten 

Breng & Haalservice 
 

 

Lorentzstraat 13 - 8606 JP Sneek 

T: 0515-414862  /  M: 06 424 51075 

E: info@autobedrijf-kaatsland.nl 

WWW.AUTOBEDRIJF-KAATSLAND.NL 
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Verslag 9e  poldertocht  17 november 2018. 
 
Zaterdag 17 oktober, klokslag 06.00 uur ging de wekker. Ik had er zin in. Het zou 
immers mooi weer worden en geen drup regen. Dat vist altijd prettig. Koud was 
het eerst nog wel, maar het zonnetje zou vrij snel voor wat warmte gaan zorgen. 
Even voor 07.00 uur reed ik dan ook richting de verzamelplaats bij het station te 
Sneek. Daar aangekomen waren er al een aantal leden aanwezig waaronder 
onze Jan Boom. Hij werd dan ook door iedereen verwelkomd. Mooi dat Jan er 
weer bij is. Onze Theo Batstra deelde stipt om 07.30 uur de consignes uit. We 
zouden weer verzamelen om 14.00 uur in Eetcafé “De Pleats”. De meesten 
gingen richting Workum, net als ik. Toen ik daar arriveerde zag ik al een aantal 
leden bij het brugje en steiger staan. Ik zat aan de andere kant. Maar de baarzen 
waren deze keer amper aanwezig. Dit was de vorige tocht wel anders. Na van 
alles geprobeerd te hebben was het dan ook tijd om een andere visstek op te 
zoeken. Vlakbij Workum zag ik dat er nog iemand op ditzelfde idee was gekomen. 
Alleen had hij morgens direct al deze keus gemaakt, hetgeen een goede keus 
zou blijken. Maar goed, binnen vijf minuten had ik de eerste twee baarzen al te 
pakken. Even later waren dit er al vier. Opeens kwam er een auto aan. Raampje 
ging open en jawel onze gebroeders Koopstra waren gearriveerd en vroegen of 
het wat wilde. Ja het wil. Dus kwamen ze er gezellig bij en al gauw ving Rein 
Koopstra een maatse baars. Na verloop van tijd was het wat gebeurd en gingen 
de gebroeders Koopstra nog even richting Balk. Ook onze Lodewijk hield op, daar 
hij zijn quotum al had gevangen. Ik dacht bij mezelf, blijf toch nog maar even. En 
jawel, ving ik er toch nog twee baarzen bij, en eindigde met zes maatse baarzen. 
Het was nu wel hoog tijd om naar de meeting in Woudsend te gaan. Even voor 
14.00 uur kwam ik dan daar ook aan. Nog mooi op tijd. Er bleek door iedereen 
aardig baars te zijn gevangen.  Na de nodige versnaperingen en een 
overheerlijke gehaktbal met mosterd waren we toe aan de uitslag. 
 
We waren deze mooie vistocht met 19 leden en er waren 101 maatse baarzen 
gevangen. De grootste baars was gevangen door Fred Lodewijk met een lengte 
van 37,7 cm. 
 
1

e
 Niels Haven   10 stuks*   

1
e
 Fred Lodewijk  10 stuks*   

3e Klaas de Vries  10 stuks   
4e Klaas Makkinje  10 stuks   
5e Kees Boom     9 stuks   
6e Alex Toering     8 stuks   
 
*Grootste lengte. 
 

Er was weer een extra prijs aangeboden door Gosse Harkema, hartelijk dank 
hiervoor. Ook Eetcafé “De Pleats” bedankt voor de goede verzorging.  
Op naar de snerttocht op 1 december. Wat gaat het weer snel. 
 
       Richard Hofstra. 
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    Te huur aangeboden:   
        

Burstner T 590  
Marano met 
vast bed  
en draaistoelen.     
 

Voorzieningen  
en opties aan- 
wezig voor een 
comfortabele  
campervakantie.  
 

Prijzen voor huren: afhankelijk van de huurperiode.  
Camper staat in Witmarsum en voor info kunt u 
contact opnemen met:   Yvonne: Tel. 0517-531874 

           Email:   yvonne-ooms@live.nl 
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Verslag 10e  poldertocht  1 december 2018. 
 

Het was weer zover; de 10
e
  en laatste poldertocht van 2018, en tevens de 

traditionele snerttocht. Zaterdagmorgen 1 december, vertrek om 08.00 uur. Bij het 
station waren 20 doorgewinterde vissers aanwezig en  iedereen was opgewekt. 
Ze hadden er zin in om deze laatste poldertocht mee te maken van 2018.  
Goedemorgen allemaal mannen. We hebben een vrije tocht en wel binnen de 
grenzen van Friesland en we vissen tot 15.00 uur. De locatie waar we elkaar 
weer ontmoeten is in wijkvereniging “De Spil”. Hier wordt de snert aangeboden en 
tevens  is er een verloting met mooie prijzen. Ik zou zeggen mannen veel succes 
en een goede vangst. Zo ging iedereen naar de plaats van bestemming. Wij 
waren geland in Lemmer; was onderling afgesproken met zijn drieën. Je had ook 
weinig contact met anderen  of er ook wat was gevangen en daarbij is het gebied 
nu ook te groot. Mooi, hoe was het onderhand met de vangst, wilden ze ook 
bijten? Ja dat was wel zo. Zo vingen Kees, Alex, Jan & Nico baars. De tijd ging 
alweer hard voorbij. We gingen langzamerhand de visspullen dan ook weer  
inpakken en even omkleden, zodat we op tijd in wijkvereniging “De Spil” zouden 
zijn. Om 15.00 uur waren ze er allemaal, ook de niet vissers, maar die wel lid zijn 
van onze club. Er waren deze snerttocht genoeg baarzen gevangen. Maar liefst 
102 maatse baarzen. Om 15.15 uur werd de snert binnen gebracht en konden we 
dus aanvallen. Dit werd dan ook gedaan. Gelukkig was er genoeg voor iedereen. 
Nadat iedereen een rondje had gekregen van het bestuur en een volle buik had 
van de snert, kon de lotenverkoop beginnen. Er was ook nog een belangrijke 
mededeling. Hierbij gaf ik het woord aan onze voorzitter Adrie Boersma. Beste 
mensen we hebben iemand in ons midden en wel Piet Veldman die al 50 jaar lid 
is van onze club. Hierbij wil ik hem namens het bestuur en onze leden dan ook 
gratis zijn VisPas overhandigen.  Piet van harte gefeliciteerd en we hopen dat je 
er gauw weer boven op komt, daar je ziek geweest bent. Beste mensen laten we 
overgaan tot de uitslag. Dit is wat later door een defecte laptop maar dit is 
desondanks opgelost door ons rekenkundige man Richard Hofstra. De prijzen 
voor de verloting zijn aangeboden door de Poiesz, Horeca Catering de Vries, 
Betty Toering en Willem van de Zwaag. Hartelijk dank hiervoor. Horeca Catering 
de Vries bedankt voor de lekkere snert en tevens willen we het barpersoneel, 
Roelie en Annet, bedanken voor de bediening. Beste mensen er waren 
vanmorgen 20 man aanwezig. Het totaal aantal gevangen baarzen waren 102 
stuks. De grootste baars is gevangen door Kees Boom met een lengte van 32,9 
cm.   
 
De uitslag. 
 
1e Niels Haven    10 stuks*.  
2e Klaas Makkinje   10 stuks.  
3e Willem van de Zwaag 10 stuks.  
4e Klaas de Vries   10 stuks.  
5e Kees Boom      8 stuks.      

Namens het bestuur een gezond 
2019. 

 
 
Theo Batstra. 
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www.baitshop.nl 
  

 
                           

Voor al uw levend aas, voederdieren  

en hengelsport artikelen. 
 

 

Kom ook eens kijken bij onze winkel 

op het onderstaand adres: 

Eigenhaard 12a  8561EX  Balk 

Tel. (+31) 0514-604183 

Email: info@baitshop.nl 
 

http://www.baitshop.nl/
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Eindstand poldertochten 2018. 

Eindstand 2018, de 8 beste van de 10 tochten met aftrek. 

  1e 2e 3e 4e 5e 6e 7e 8e 9e 10e Totaal 

1e  K. Boom 14 19 18 11 20 14 18 19 16 16 140 

2e N. Boom  13 20 15 8 15 16 14 18 12 14 125 

3e T. Batstra  16 10 17 13 17 20 0 20 11 9 124 

4e K. Makkinje        19 12 12 20 14 17 19 113 

5e R. Koopstra 17 14 20   16 19 16   9   111 

6e K. De Vries   18 19 20       12 18 17 104 

7e A. Toering   15   15 19 18   13 15 4 99 

8e J. Mous  18 13 14 18 13 11       7 94 

9e W. Langius 19 17   17 11     9 8 6 87 

10e R. Kiestra   16   10 9 10 11 10 6 8 80 

11e W. v/d Zwaag        16 8 8 15   7 18 72 

12e R. Hofstra* 20         7   16 13 11 67 

13e N. Haven          10     17 20 20 67 

14e G. Faber       15 14 15 12 7 3   66 

15e H. Koopstra  15 11       17 13   4 5 65 

16e D. Hettema       12   13 17     13 55 

17e E. Vermeij             19 11 14 10 54 

18e F. Lodewijk                15 20 12 47 

19e J. de Vries          18 9   8 5 3 43 

20e J. Boom   12             10 15 37 

21e K. Kootje     16       10     2 28 

 
Gemiddeld aantal deelnemers waren er 19 in 2018. 
Poldertocht kampioen 2018 is Kees Boom. 
Grootste baars is gevangen door Klaas de Vries, lengte 38.8 cm. 
Totaal aantal gevangen baarzen 527 stuks.      
                Theo  Batstra. 
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