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Verenigingsblad van 

 
 

Uitgave – vijf maal per jaar maart - april  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. 
 

Het jaar 2019 is alweer in volle gang. De visfilmavond van 22 februari is alweer 
geweest. En de laatste zaterdag in mei (25 mei) gaat het visseizoen weer open. 
Ook zijn er leden die hun VisPas na 20 december betaald hebben.  
Deze VisPassen kunnen worden opgehaald bij: 
 
• 2e  secretaris Henk Batstra 
• Suffridusstraat 7  te Sneek 
• Tel:  0515-414675 
• Mobiel:  06-11805747  
 

Ook de leden die hun VisPas nog niet hebben betaald kunnen hun VisPas na 
contante betaling afhalen bij Henk Batstra.  
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. Tevens wilde ik u laten weten dat wij op 13 april & 18 mei 2019 
foreltochten voor onze leden hebben georganiseerd. Zie voor meer informatie bij 
rubriek Nieuws op onze website:      www.hsvdebaars-sneek.nl 

                        
Voorzitter Adrie Boersma. 

 

Jeugdviswedstrijd 4 mei 2019. 
 

Zaterdag 4 mei 2019 is er een viswedstrijd voor kinderen van groep 3 t/m 8.  
(6 tot 12 jaar) Deze is mede mogelijk gemaakt door: wijkvereniging “Ut Wykje”, 
Visclub “De Baars”, Hengelsport Friesland, Hengelsportvereniging “de 
Vriendschap” ,Gemeente Sȗdwest Fryslân & Stichting Sociaal Collectief. 
Aanwezig zijn om 13:45 uur. 
Tijd: van 14.00 uur tot 16:00 uur. 
Locatie: Van Schouwenburgstraat. 
Je kunt je inschrijven door te mailen naar: Visseninlwo@hotmail.com 
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Buurtsportcoach 
Bernard 06-25690675 of Elly 06-86696420 van wijkvereniging Ut Wykje. 
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Jaarvergadering 17 mei 2019. 
 
Onze leden/jaarvergadering zal dit jaar plaats vinden op:  
 
Vrijdag 17 mei 2019. 
 
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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Notulen jaarvergadering 18 mei 2018. 
 

Aanwezig deze avond 15 leden. 
  
 
1. Opening. 
 

Om 20.00 uur opende 2e voorzitter dhr. Theo Batstra de vergadering en 
heette een ieder hartelijk welkom. Hij meldde dat de voorzitter dhr. Adrie 
Boersma afwezig is deze vergadering. Alvorens de vergadering te 
beginnen werd er 1 minuut stilgestaan voor de leden die ons dit jaar zijn 
ontvallen. Verder deelde hij mede dat de bijvangstregeling van de 
beroepsvissers dit jaar het zelfde zal zijn als verleden jaar. In augustus 
2018 zal er weer een monitoring plaatsvinden en aan de hand hiervan zal 
er weer overlegd worden over het quotum dat de beroepsvissers aan wal 
mogen brengen en zal voor 3 jaar vastgelegd worden. 
Verder nog een verhaaltje over het plan om het loodgebruik te verbieden 
per 2027. Er is ons op de Algemene Ledenvergadering (ALV) van 
Sportvisserij Fryslȃn gevraagd om mee te denken aan alternatieven. 

 
2. Ingekomen stukken. 
 

1e Secretaris dhr. Erik Vermeij deelde mede dat dhr. Nico Boom een 
voorstel had om de minimummaat van de baars tijdens de poldertochten 
te verhogen naar 23 cm. Na overleg met de leden en een stemming is dit 
voorstel aangenomen en gaat in 2019 in. Dit betekent dat onder de 23 cm 
diskwalificatie is. 

       
3. Bestuursverkiezing. 
 
       1e Secretaris Erik Vermeij is herkiesbaar en herkozen voor 3 jaar. 
      
             Herkiesbaar 
      Voorzitter   Adrie Boersma  2019        
      Secretaris   Erik Vermeij  2021 
     2e Secretaris   Henk Batstra  2020                                 
 2e Voorzitter   Theo Batstra  2019 
      Penningmeester  Alex Toering  2020 
      2e Penningmeester  Richard Hofstra  2019 
     Alg. Bestuurslid   Henk Koopstra  2020 
 
 
        

Vervolg op blz.6. 



6 

 

Vervolg notulen jaarvergadering 18 mei 2018. 
 
4. Verslag secretaris. 
 

De secretaris Erik Vermeij had de notulen van 2017 ter inzage op de 
tafels gelegd en hier waren geen op- of aanmerkingen over en werd dan 
ook akkoord bevonden. 

 
5. Pauze. 
 
6. Verslag penningmeester. 
 
       Het aantal leden over 2017 t.o.v. 2016 is met 22 leden gestegen.  
       Het totaal aantal leden over het jaar 2017 was 1456. 

Tevens deelde onze penningmeester Alex Toering mede dat wij de door 
Sportvisserij Nederland opgelegde contributie verhoging maar voor de 
helft zullen doorberekenen.  
Dit houdt in dat de contributie voor incasso naar € 32,00 gaat en voor 
acceptgiro naar € 33,50.  
Prijs jeugdlid verandert niet. Hierdoor zijn we dan ook een van de 
goedkoopste hengelsportverenigingen waar je een VisPas formulier kunt 
kopen of online lid kunt  worden. 

 
7. Verslag kascommissie. 
 

Dhr. Karel Kootje nam het woord namens de kascommissie en meldde 
dat er geen op- of aanmerkingen waren en werd goedgekeurd en 
ondertekend. De penningmeester werd hierbij decharge verleend. 

 

 

 

Vervolg op blz. 7. 

 

 

 
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 

Vervolg notulen jaarvergadering 18 mei 2018. 
 
8. Verkiezing kascommissie. 
 

De kascommissie bestond uit de leden dhr. Karel Kootje en dhr. Klaas 
de Boer. Reserve was dhr. Wietse Langius. 
De kascommissie leden zitten voor 2 jaar, zodat er gewoon weer een 
reserve bij gekozen moet worden voor de kascontrole boekjaar 2019. 

 
    Aftredend is dhr. Klaas de Boer, hij heeft 2 keer gecontroleerd. 
 

Voor de kascommissie 2019 word dan dhr. Wietse Langius en  
dhr. Karel Kootje. 

 
Er moest een nieuw reserve lid gekozen worden deze avond en dhr. 
Niels Haven heeft zich hier voor beschikbaar gesteld onder voorbehoud 
en schuift volgend jaar weer door naar de kascommissie. 

 
9. Pauze. 
 
 
 

          Vervolg op blz. 8. 
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Vervolg notulen jaarvergadering 18 mei 2018. 
 

10. Uitreiking jaarprijzen. 
 

Poldertochten baars.  
 

1
e
   Theo Batstra 103 punten.                                                      

2
e
   Niels Haven   99 punten.                                                      

3
e
   Jan Boom    98 punten.                                                     

 
Grootste baars over alle tochten is gevangen door dhr. Kees Boom met 
een lengte van 37,5 cm. 
Er deden gemiddeld 21 man mee met de tochten en er zijn in totaal 499 
baarzen gevangen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
11. Rondvraag. 
 

Dhr. Nico Boom vroeg voor verhoging van de jaarprijzen en dit voorstel is 
aangenomen.  
1

e
  25 euro, 2

e
  20 euro, 3

e
  15 euro en de grootste baars 20 euro. 

De prijzen van de poldertochten hadden wij al aangepast. 
 

Dhr. Piet Veltman had een vraag waarom niet met spiering te vissen met 
de tochten. Wij als bestuur houden het bij kunstaas / wormen / maden. 

 
Dhr. Jappie Mous vroeg om de meeting eens een keer in Sneek te 
houden van de tochten. Wij als bestuur houden het zoals het is en alleen 
de Snerttocht meeting wordt in Sneek gehouden net als altijd. Tot slot had 
2e penningmeester dhr. R. Hofstra een voorstel om volgend jaar 2 
foreltochten te organiseren. Hier waren de meeste leden wel voor in, dus 
hebben wij volgend jaar 2 tochten. Hierna bedankte de 2e voorzitter 
iedereen voor zijn komst en besloot deze jaarvergadering. 

 
        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 1e poldertocht 19 januari 2019. 
 

Ja, het is weer zo ver, de eerste poldertocht in januari. Dit is de eerste van de tien 

poldertochten die we gaan vissen in 2019. We hadden afgesproken dat ik het 

eerste wedstrijd verslag zou maken. Bij deze doe ik dat dan ook. De wekker op 

07.00 uur gezet, tijd genoeg dus, want om 08.00 uur vertrekken we uit Sneek.  

Nou, de weersvoorspelling was koud, maar met het zonnetje erbij was het prachtig 

visweer. Bij het station aangekomen staan de eersten al te wachten, en 

langzamerhand komen de vismaten zich melden. In totaal 21 personen (mooie 

opkomst) hetzelfde als vorig jaar. 

Nadat de wedstrijdleider Theo Batstra de kaarten had uitgedeeld, en het nieuwe 

reglement, (de minimum maat  voor de wedstrijden is van 22 naar 23 centimeter 

gegaan), vertrokken we om 08.00 uur. Er was genoeg keuze. Het gebied waar we 

mogen vissen is tussen Makkum, Workum en Lemmer. 

Wij gaan eerst naar de  Lemmer, bij de eerste stek aangekomen vingen we  

allemaal kleintjes. In het centrum van Lemmer aangekomen zaten er wel acht vis 

maten op een rijtje, en er werd al eens een mooie maatse gevangen. Alex Toering 

had er ook eentje aan dacht hij, ja hoor, het was een snoek van meer dan een 

meter. Die was wel even bezig. Toch maar even verkassen, en ja hoor dat was 

een goede zet. Al snel had broeder Reinder Koopstra een mooie baars te pakken, 

en zelf pakte ik er ook een mooie. 

Karel Kootje pakte er ook een van 23 cm kantje boord. Mooi gevist veel van 22 cm 

en toch nog mooie maatse baars erbij. Om 13.00 uur de boel maar opruimen en 

op naar Café de Buorren te Uitwellingerga. 

Waar we de meeting hadden om 14.00 uur. 

We kwamen tot de volgende uitslag. 

 

1
e
  prijs  Klaas de Vries       7 stuks.      

2
e
  prijs  Klaas Makkinje     5 stuks. 

3
e
  prijs  Theo Batstra         3 stuks.  

4
e
  prijs  Nico Boom            3 stuks. 

5
e
  prijs  Kees Boom            3 stuks. 

6
e
  prijs  Alex Toering         3 stuks. 

 

Er werden totaal 41 Baarsen gevangen. 

De grootste werd gevangen door Germen Faber met een lengte van 32,7 cm. 

Er werd een extra prijs aangeboden door de kastelein. Hartelijk dank hiervoor.  

Na een hapje en een drankje werden de prijzen uitgereikt door Theo Batstra,  

en wenste ieder een goede reis en tot de volgende wedstrijd in februari. 

                                                     

Henk Koopstra. 
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Foreltochten zaterdag 13 april & 18 mei 2019. 

Geachte leden, visclub  “De Baars” heeft weer besloten om twee foreltochten te 
houden op zaterdag 13 april & 18 mei 2019. 

 Het inschrijfgeld is € 5,00. 
Wees er dus snel bij, de maximale deelname is 50 leden. Leden kunnen zich opgeven 
bij Theo Batstra, telefoon 06 38 25 31 86, de Wieken 18 te Sneek, en dienen dan 
meteen ook het inschrijfgeld te betalen.  Dit, zodat we zeker weten dat jullie dan ook 
daadwerkelijk meegaan. We verzamelen beide keren om 06.45 uur bij het station in 
Sneek. We vertrekken om 07.00 uur. We vissen deze dag met powerbait, 
meelwormen of maden. Hier wel zelf voor zorgen. 
 
De locaties zijn:  

 13 april  Forellenvijver "Het Oosterseveld"  

Oosterseveldweg 16 

8388 MB Noordwolde-Zuid / Oosterstreek  

 18 mei  Forel for all  

Hemmemaweg 12 

9076 PH St. Annaparochie 
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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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“De Roofvisafteldag 11 mei 2019” bij Hengelsport Friesland. 
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