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Verenigingsblad van 

 
 

Uitgave – vijf maal per jaar januari - februari  2020 
 
 

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 2020 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. 
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. 
 
Het nieuwe jaar 2020 is al weer begonnen. De snerttocht hebben we al 

weer achter de rug. Ik moet zeggen dat de snert dit jaar prima was 

verzorgd. Wat opvalt, is dat er veel oudere leden deelnemen aan de 

poldertochten. De visserij is aan vernieuwing onderhevig en ook wij zullen 

hier in de toekomst niet aan ontkomen. We vissen op dit moment nog op 

de traditionele wijze, vis dient dood op de meting te worden aangeboden. 

Je ziet steeds meer jongeren die op een geheel andere wijze vissen en 

anders tegen het vissen aan zien. De meeste jeugd laat de vis namelijk 

weer zwemmen. Willen wij de jeugd aan ons binden, dan moet je iets doen 

en moet je gaan nadenken hoe we in de toekomst willen gaan vissen. Ook 

wij moeten in de toekomst toe naar een systeem waarbij gevangen vis 

wordt gemeten, op de foto en weer wordt vrijgelaten.  

Laten we hier met zijn allen eens over nadenken hoe we dit in de toekomst 

kunnen regelen. Voor 2020 staan weer diverse activiteiten op het 

programma, we hebben weer twee foreltochten voor de leden en ook 

worden er weer jeugdviswedstrijden georganiseerd. 

 

 1e foreltocht is op zaterdag 18 april 2020! 

 

 2e foreltocht is op zaterdag 16 mei 2020! 

 

Met de vereniging zelf gaat het crescendo, ons ledenaantal blijft maar 

groeien, vraag niet hoe het kan, maar geniet hier met zijn allen van.  

Ik heb verder geen nieuws en hoop u allen in goede gezondheid terug te 

mogen zien op de visfilmavond (gratis toegang) of op onze 

jaarvergadering. 

 

          Voorzitter Adrie Boersma. 
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Jaarvergadering 2020. 
 
Onze leden/jaarvergadering zal dit jaar plaats vinden op:  
 
Vrijdag 8 mei 2020. 
 
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:   Alex Toering - herkiesbaar. 

    Henk Koopstra - herkiesbaar. 

    Henk 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 26 oktober 2019. 
 
Zaterdag 26 oktober 2019 de zevende poldertocht staat weer voor de deur. 
De weersverwachting was goed te noemen alleen er stond een redelijke harde 
wind, maar niet getreurd even een extra jas aan en gaan met die banaan. 
Nadat ik bij mijn moeder weer de gebruikelijke thermoskan koffie had gescoord 
ging ik mijn vismaat Theo ophalen en daarna richting het busstation alwaar de 
gebruikelijke verzamelplaats is. Om stipt 07.30 uur deelde Theo na twee keer 
afwezigheid eindelijk zelf weer eens de consignes uit. Er waren toch nog 18 leden 
komen opdagen, dit is momenteel de vaste kern. Het gebied waar gevist mocht 
worden was lekker groot. Sneek, IJlst, Heeg, Balk en Lemmer en er tussen in 
natuurlijk. De samenkomst voor de beoordeling was om 14.00 uur in Café de 
Buorren te Uitwellingerga. Dus wij op weg, eerst even geprobeerd in Langweer, 
weinig gevangen, af en toe een baarsje. Daarna op naar Lemmer, hier waren het 
alleen maar grondels!!! Toen maar op naar Balk, daar pakte Theo Batstra toch 
nog een maatse, maar verder ook niets. Onderweg meerdere leden 
tegengekomen, maar de vangst was op dat moment bedroevend te noemen. 
Omdat de klok langzaam richting twee uur ging, zakten wij af richting 
Uitwellingerga.  Onderweg nog meerdere plaatsen geprobeerd, maar helaas 
niets! 
 
De uitslag: 
 
1

e
  Klaas de Vries  8 stuks. 

2
e
  Niels Haven  7 stuks. 

3
e
  Klaas Makkinje  4 stuks. 

4
e
  Kees Boom ook  4 stuks. 

5
e
  Nico Boom ook  4 stuks.  

6
e
  Ronald Kiestra  2 stuks. 

 
In totaal werden er slechts 34 baarzen gevangen. 
De grootste baars werd gevangen door Niels Haven en had een lengte van 31.4 
cm. Er werden twee extra prijzen aangeboden. 
Een prijs door Café de Buorren (deze was voor de grootste baars) en een setje 
dobbers aangeboden door Gosse Harkema. Hartelijk dank hiervoor. 
Na de prijsuitreiking bleek er een fout gemaakt te zijn waardoor Ronald Kiestra en 
niet Germ Faber de 6

e
  prijs had. Deze fout wordt de eerst volgende poldertocht 

hersteld. 
Nadat Theo Batstra de prijsuitreiking had gedaan wenste hij iedereen een prettig 
weekend en op tot de volgende poldertocht. 
Ik moet nog wel even vermelden dat Erik Vermeij door pech met de auto helaas 
niet op tijd bij de beoordeling aanwezig kon zijn terwijl hij wel baars had 
gevangen. 

         

        Alex Toering. 
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   Van de penningmeester. 
 
Allereerst alle leden nog de beste wensen voor het jaar 2020.  

Leden uit Sneek, IJlst, Scharnegoutum, Uitwellingerga & Oppenhuizen die hun 

VisPas na 20 december 2019 hebben betaald, of nog niet betaald hebben, 

dienen nu zelf hun VisPas af te halen bij:  

 

 

Het ophalen van de VisPas kan tot 31 mei 2020. Betaalde en niet betaalde 

VisPassen worden na 31 mei terug gestuurd naar Sportvisserij Nederland. 

 

U kunt nu tevens een automatisch incassoformulier downloaden op onze website 

www.hsvdebaars-sneek.nl bij het menu: nieuws. Ik hoop dan ook op een 

spoedige betaling van u als lid dit jaar, zodat een ieder de VisPas voor 1 januari 

2020 in huis heeft. Alvast bedankt voor uw medewerking. 

            
      1

e
 Penningmeester A. Toering. 

 

 

 

 
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 

Oppenhuizerweg 1 - 8606 AP Sneek 
Tel.  06-23929428 
info@hengelsport-friesland.nl 
www.hengelsport-friesland.nl 
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Oppenhuizerweg 1 - 8606 AP Sneek 

Tel.  06-23929428 

  info@hengelsport-friesland.nl 

  www.hengelsport-friesland.nl 

Visfilmavond 21 februari 2020. 
 

Ook aankomend jaar organiseren we weer als vanouds samen met  
“De Vriendschap” een filmavond voor iedereen in het wijkgebouw 
“De Schuttersheuvel” te Sneek.  
 

De avond zal dit jaar weer vroeg in het jaar gehouden worden en wel op:  
 

 Vrijdagavond 21 februari 2020. 
 

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.   
 

 De entree is gratis. 
 

Dit jaar wordt de avond gesponsord door Hengelsport Friesland te Sneek.  
Tevens is er weer een grandioze verloting van vele hengel-sportartikelen.  
Wij hopen, ook nu weer, op een grote gezellige opkomst. 
     
       De filmcommissie. 
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Verslag 8e poldertocht 9 november 2019. 
 
Vandaag hebben we alweer de 8

e
 poldertocht. Met hierna nog 2 tochten te gaan. 

Het wordt nu spannend, de laatste tochten. Na deze tocht zullen de kanshebbers 
voor de titel Polderkampioen 2019 bekend zijn. Er werd na de consignes van 
Theo Batstra van start gegaan. We hadden weer een ruim gebied om te vissen  
(Súdwesthoek). Ik en Jappie de Groot zetten af richting Balk, daar aangekomen 
snel wormen aan de haak en vissen maar. Naarmate het eerste uur verstreek 
werd al snel duidelijk dat het niet hard ging met de vangsten. We vingen wat 
kleine baars en wat posken, de dikkere baarzen laten het afweten, of ze zijn er 
niet. Nu ben ik er wel zeker van dat in De Luts altijd wel een dikke baars te 
vangen is, je moet alleen een beetje geluk hebben. Na een kop koffie gehad te 
hebben besluit ik te wisselen van de worm naar de twister en dat bleek niet een 
verkeerde keus. Ik ving gelijk een mooie maatse baars. Tijdens het onthaken 
hoorde ik een brommer in de verte dacht ik, maar dit bleken een stel vissers te 
zijn die met een rotgang door De Luts voeren, en je raad het al mijn schoonvader 
zijn lijn zat in hun motor en dus liep zijn spoel leeg. Wat een onbeschofte vissers, 
maar goed dat hij nog 1 extra hengel mee had, zodat hij toch verder kon vissen. 
Ik bleef doorvissen met de twister en dat beviel me beter dan de worm vandaag. 
Maar niets is minder waar ik had mijn vaste stok erbij liggen en net voorzien van 
een verse worm en toen knalde er 1 mooie dertiger op. Na wat geklooi bij de 
hoge walkant kreeg ik hem in het schepnet, BAMM! Zo zie je maar weer wormen 
zijn altijd topaas voor baars. Tijd om naar Woudsend te gaan. We hebben de 
beoordeling van de vangst in Eetcafé De Pleats. Na een hapje en een drankje 
werd er overgegaan tot de beoordeling stipt om 14.00 uur. 
 
De Uitslag: 
 
1

e
 Wietse Langius        10 stuks.                          

2
e
 Fred Lodewijk            8 stuks. 

3
e
 Germ Faber                7 stuks.   

4
e
 Richard Hofstra   6 stuks. 

5
e
 Willem v\d Zwaag     6 stuks.      

Grootste baars met een lengte van 31,1 cm gevangen door Erik Vermeij  
& Richard Hofstra (zelfde lengte).  
Aantal deelnemers deze tocht 20 man. 
Totaal aantal gevangen baarzen deze tocht 66 stuks. 
 
Iedereen bedankt voor zijn opkomst, Jurgen en Marijke bedankt voor de 
gastvrijheid! 
 
Tot de volgende keer! 
                                                                                                                                        

        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 23 november 2019. 

Zaterdagmorgen om 7.30 uur waren er 18 deelnemers gearriveerd bij het station 

in Sneek, om er weer een fijne vis dag van te maken.  Ze waren allemaal in een 

goede stemming. De consignes werd ook deze dag weer gedaan door 

ondergetekende. Mensen allemaal van harte welkom bij deze 9
e
 poldertocht, en 

laten we hopen dat dit ook een succesvolle visdag zal zijn. Beste mensen jullie 

weten onderhand  de reglementen en jullie hebben een briefje gekregen met de 

nieuwe aanpassingen. Onderhand hebben jullie ook de route gezien. We zijn dan 

ook om 14.00 uur weer in Woudsend in Eetcafé de Pleats voor de beoordeling. 

Mannen ik wens jullie dan ook een goede vangst. Jullie kunnen dan ook 

vertrekken, en dit deden ze dan ook. Iedereen reed naar zijn eigen visstekje toe, 

maar waar? Waar gaan wij naar toe, vroeg ik aan Nico en Kees waar ik mee 

reed. Mijn voorstel was it Heidenskip. Oké doen we zeiden ze, dan zien we hierna 

wel weer. Na een klein uurtje hadden we al wat baarzen gevangen. Het ging niet 

hard, maar toch je vangt wat. Na nog een poosje gevist te hebben werd het er 

niet beter op. Jongens wat doen we? Zullen we naar Lemmer?  Is goed, we zien 

wel. Toen we  langs Balk reden zagen we daar een paar andere leden staan, 

waaronder Erik en zijn schoonvader. Aangekomen in Lemmer hengel gepakt, en 

proberen maar.  Het was allemaal klein spul dus hier werden we ook niet vrolijk 

van. Mooi, na een tijdje gingen we op naar Woudsend. Daar aangekomen, bleken 

er al een paar leden te zijn. Vraag; hoe was de vangst? Antwoord; gaat wel. Het 

was al snel 14.00 uur. Op naar de beoordeling. Onderhand was de conclusie dat 

er 47 maatse baarzen waren gevangen. De grootste was 34,4 cm, en gevangen 

door onze Willem van der Zwaag, goed zo Willem.  

De uitslag: 

De grootste baars werd gevangen door Willem van der Zwaag met een lengte 

van 34,4 cm. 

1
e
 Klaas de Vries   met 10 stuks. 

2
e
 Willem van der Zwaag met   8 stuks. 

3
e
 Theo Batstra   met   6 stuks. 

4
e
 Niels Haven   met   4 stuks.  

5
e
 Kees Boom   met   4 stuks. 

Alle prijswinnaars van harte en ik zou zeggen tot over 14 dagen en wel bij de 

snerttocht.         

        Theo Batstra.  

 



11 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Poldertochten 2020. 
 

Geachte leden. Hieronder treffen jullie nog een keer de data voor de poldertochten 
voor het jaar 2020. 
 
Aanvang / vertrek: 

1
e
   poldertocht   18 januari        08.00 uur tot 15.00 uur! 

2
e
   poldertocht           15 februari        07.30 uur tot 14.00 uur. 

3
e
   poldertocht   14 maart        07.00 uur tot 14.00 uur. 

4
e
   poldertocht           12 september        07.00 uur tot 14.00 uur. 

5
e
   poldertocht    26 september        07.00 uur tot 14.00 uur. 

6
e
   poldertocht    10 oktober        07.30 uur tot 14.00 uur. 

7
e
   poldertocht     24 oktober        07.30 uur tot 14.00 uur. 

8
e
   poldertocht        7 november        07.30 uur tot 14.00 uur. 

9
e
   poldertocht           21 november        07.30 uur tot 14.00 uur. 

10
e
 poldertocht           12 december        08.00 uur tot 14.00 uur. 

 
Mocht de winter invallen in de maanden januari & februari dan worden deze tochten 
alsnog verplaats. De 1

e
  poldertocht wordt 25 januari of 8 februari en de 2

e
   

poldertocht wordt dan 22 februari of 29 februari. Van de 10 poldertochten tellen de 8 
beste poldertochten mee voor de eindstand. De tijden zijn onder voorbehoud. 

 
Wedstrijdcommissaris Theo Batstra. 
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Verslag 10e poldertocht 7 december 2019. 

De laatste poldertocht dit jaar was op 7 december, ook wel de snerttocht door ons 

genoemd, in de volksmond betekend dat meestal niet veel goeds maar dit heeft 

een andere insteek, kom ik later op terug. 

Zoals gewoonlijk gaf Theo na de gebruikelijke mededelingen precies om acht uur 

het startschot, de laatste tocht is altijd een vrije tocht d.w.z. we mogen overal 

vissen, 28 man schieten in de auto en zoeken hun favoriete stekje op. 

Wij, de 3 Ko’s (gebroeders Koopstra en Kootje) gaan meestal samen in de auto 

en besloten ons geluk in Lemmer te proberen. Na ons geïnstalleerd te hebben in 

de binnenstad bij de oude sluis was het direct al raak, een paar ondermaatse, 

goed teken, dan zijn ze er wel! Maar na negenen nog geen baars op de meetlat 

gehad te hebben vond ik het tijd om het eens even verderop te proberen, eens bij 

de brug richting de kom de dobber te water te laten. 

Allemaal kleintjes… dus na een half uur toch maar weer terug naar m’n oude stek 

bij de gebroeders Koopstra. Daar aangekomen had Henk al 3 knappe baarzen, 

Rein had er eentje gevangen. Rond tien uur begon Rein ze weer te vangen, aan 

de overkant tegen het muurtje aangooien en langzaam binnen halen, altijd raak, 

meteen beet, even wachten want ze beten niet door totdat de dobber weg liep en 

dan slaan. De een na de andere werd er door Rein en Henk uit gehengeld en ik 

stond er nog geen drie meter vanaf en geen tikkie! Knap balen dus, rond 

twaalven had ik er ook eindelijk eentje! Intussen waren er nog een paar van de 

club langszij gekomen maar konden de grotere vissen ook niet vangen. Rond 

13.00 uur besloten we langzaam richting Sneek te rijden, nog even in de Luts bij 

Balk proberen, ’t water was er niet helder en na een half uurtje hielden we het 

voor gezien, dan maar naar Sneek toe. We hadden nog wat tijd over dus nog 

even in de nieuwe vaart bij de acht hoge flat proberen, een paar keer een beste 

klap op de dobber maar we konden ze niet vangen.  

        

       Vervolg op blz. 14. 
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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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Vervolg verslag 10e poldertocht 7 december 2019. 

Dan maar naar ‘De Spil’, dit was het eindstation waar we de beoordeling hadden 

met aansluitend de prijsuitreiking, de uitslag was: 

 

1
e
 prijs  Kevin de Vries  9 stuks. 

2
e
 prijs  Theo Batstra  9 stuks. 

3
e
 prijs  Rein Koopstra  7 stuks. 

4
e
 prijs  Henk Koopstra  5 stuks. 

5
e
 prijs  Remco v/d Land 5 stuks. 

 

Grootste baars was gevangen door Alex Toering met een lengte van 37,2 cm. 

28 Deelnemers vingen totaal 58 baarzen. Het was de laatste tocht en onze club 

maakt daar altijd weer een feestje van. Er werd goed gevulde snert opgediend 

met worst en een speklap erbij, heerlijk! (vandaar de naam ‘snerttocht’). Tussen 

de bedrijven door waren de loten voor de verloting verkocht. Willem v/d Zwaag 

had voor deze verloting prijzen opgevist bij Poiesz. Elk jaar weer krijgen we 

prachtige prijzen van Poiesz, onze dank daarvoor! Aangevuld met rollades en 

vleespakketten, door de club ingekocht bij Horeca Catering de Vries waar ook 

onze snert vandaan komt. We  gingen los met de verloting. Tussendoor werden 

we een paar keer getrakteerd op een verfrissing van de club, en of dat nog niet 

genoeg was, kregen we allemaal nog een verrassing aangeboden van de club. 

Volgens de voorzitter, omdat we de mijlpaal van 1600 leden hadden gehaald, 

kregen we een rollade! Terugkijkend was het een zeer geslaagde dag, droog 

weer, knap gevangen en iedereen met een prijs terug naar huis. 

 

 

 

     Karel Kootje. 
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1e 2e 3e 4e 5e 6e 7e 8e 9e 10e Tot.

K. de Vries 20 18 16 18 12 20 20 12 136

K. Boom 16 10 18 19 15 18 17 16 129

K. Makkinje* 19 14 17 20 13 18 13 2 116

T. Batstra 18 15 20 11 15 18 19 116

N. Boom 17 12 16 14 16 12 13 9 109

W. Langius 6 13 20 14 10 9 20 6 98

R. Koopstra 14 20 10 12 12 18 86

W. v/d Zwaag 5 12 15 10 16 19 5 82

A. Toering 15 15 8 19 11 13 81

R. Kietstra 7 11 16 15 9 11 11 80

H. Koopstra 11 19 17 8 17 72

F. Lodewijk 10 19 19 15 8 71

J. de Vries 4 18 7 11 13 7 8 68

G. Faber 13  14 18 9 7 61

N. Haven 19 19 17 55

E. Vermeij 9 13 14 14 1 51

R. Hofstra 17 17 15 49

D. Hettema 20 10 10 40

J. Boom 12 17 29

J. Mous 8 16 24

J. de Groot 14 10 24

K. Kootje 11 9 3 23

Kevin de Vries  20 20

R. v/d Land 16 16

H. Batstra 14 14

Totaal aantal gevangen baarzen waren er 466.

Gemiddeld deden er 20 personen per tocht mee.

Grootste baars van 37,7 cm is gevangen door J. de Vries.

* Grootste lengte.

Eindstand poldertochten 2019

 

 


