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Verenigingsblad van 

 
 

Uitgave – vijf maal per jaar mei - augustus  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. 
 

Beste leden. Hopelijk verkeert u allemaal nog in een goede gezondheid in 
deze rare tijd waarin we leven momenteel. Zoals u het er nu voor staat 
mogen we gelukkig nog voor de ontspanning erop uit om te vissen. Wel 
onder strikte voorwaarden. Het strikt naleven van de door het kabinet 
afgekondigde maatregelen – die in ieder geval tot 28 april van kracht zijn – 
is essentieel om te kunnen blijven vissen. Dit is zowel van belang voor je 
eigen gezondheid, als voor de gezondheid van anderen. Neem deze 
maatregelen daarom serieus en handel hier als sportvisser naar. Alleen zo 
kunnen we ervoor zorgen dat we de komende tijd kunnen blijven vissen. 
Daarom brengen we de volgende richtlijnen nogmaals met klem onder de 
aandacht: 
 

• Heb jij of een gezinslid verschijnselen van griep of verkoudheid? Blijf dan     
thuis! 
 

• Ben je volledig klachtenvrij en wil je gaan vissen? Ga dan altijd alleen op  
pad – ook als je naar de visstek reist of wanneer je met een boot het water 
opgaat. 
 

• Kies je stekken bij grote voorkeur in landelijk gebied, zodat je geen of     
weinig andere mensen tegenkomt en het verbod op groepsvorming niet 
overtreedt. 
 

• Houd je ten allen tijde aan de minimale afstand van 1,5 meter. Neem 
echter het zekere voor het onzekere en houdt zoveel mogelijk afstand.  
Dit betekent bijvoorbeeld dat je geen bivvies (tenten) naast elkaar plaatst 
(ook niet op 1,5 meter afstand), niet bij andere sportvissers gaat buurten en 
geen foto’s van elkaars vangsten maakt. Ook al dan niet toevallige 
groepsvorming en samenkomsten zijn verboden, dus voorkom dat je deze 
indruk wekt en vis alleen. 
 

• Tot zeker 1 juni 2020 geldt er een verbod op samenzijn.  
 

Het houden van viswedstrijden – in welke vorm dan ook – is onder geen 
enkel beding toegestaan. Ook als je voldoende afstand tot andere 
sportvissers houdt. Zaterdag 30 mei 2020 gaat het visseizoen weer open 
en mogen we weer op roofvis vissen. Pas goed op elkaar en heb een goed 
& vooral gezond visseizoen.   
      Voorzitter Adrie Boersma. 
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Verslag 3e poldertocht zaterdag 14 maart 2020. 

Om 05.15 uur ging de wekker alweer voor de 3
e
 poldertocht van het jaar. 

Na 2 maanden harde wind en veel regen zou het vandaag een mooie dag worden 
hetgeen ook zo zou zijn. Na de hond te hebben uitgelaten en een bakje koffie 

gehad te hebben was het 06.05 uur. Op naar Sneek om mijn vismaaat Gerke op 

te halen welke vandaag ook mee zou gaan voor de eerste keer. Toen we dan 

even later ook aankwamen bij het station te Sneek bleken er 16 leden aanwezig 

te zijn.Henk Koopstra deelde de consignes uit welke zeer kort van stuk waren 

daar het een vrije tocht betrof. We besloten eerst om in Sneek te blijven en 

gingen richting de Domp. Prachtig schoon water maar helaas uitgestorven. Na 

een half uurtje geprobeerd te hebben reden we richting Goingarijp. Ook hier 

hetzelfde verhaal. Ook schoon water maar geen leven helaas. Op naar Akkrum 

dan maar. Bij de spoorbrug. Ook hier schoon water en ook nog een kleine 

stroming. Prachtige omstandigheden met de zon volop erbij. Wat wil een mens 

nog meer. Maar helaas ook hier hetzelfde verhaal. Laat ik eens bellen met Rein. 

Hun bleken naar Balk, Lemmer, It Heidenskip te zijn geweest en nu in Workum te 

zitten. Ook zij hadden nooit beet gehad, kortom dramatisch. Tja, wat te doen. Op 

naar Heeg bij Ottenhome proberen. Je raad het al, ook hier niks te vangen, nog 

niet eens kleur. Huppakee op naar Gaastmeer dan maar. Hetzelfde verhaal 

evenals het laatste stekje bij het sluisje bij de Domp. Hier zaten Klaas de Vries & 

Jappie Mous welke ook de hele ochtend geen beet hadden gehad. Uiteindelijk 

waren we er helemaal klaar mee en gingen we naar Sieger, van Cafe de Buorren, 

voor een heerlijk balletje gehakt en patat. Langzaam kwamen de andere leden 

dan ook binnen schuivelen en hoorden we continu hetzelfde. Niemand had wat 

gevangen hetgeen voor ons de slechtse tocht ooit betekende; helaas. Maar 

daarentegen waren we met zijn allen lekker buiten geweest, volop in de zon.  

Dan volgt hier de uitslag: 

We waren deze “schitterende visdag” met 16 leden, en de grootste baars was niet 
gevangen. 

Uitslag:        

         

 

        Richard Hofstra.
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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. 



5 

 

Tussenstand poldertochten 2020. 

 

Poldertochten 2020 1e 2e 3e punten

1 Rein Koopstra 19 18 37

2 Klaas de Vries 14 19 33

3 Nico Boom 13 16 29

4 Willem v/d Zwaag 9 17 26

5 Erik Vermeij 8 15 23

6 JappieMous* 20 20

7 Johnny de Vries 20 20

8 Wietse Langius 18 18

9 Kees Boom 17 17

10 Henk Koopstra 16 16

11 Ronald Kiestra 15 15

12 Theo Batstra 12 12

13 Richard Hofstra 11 11

14 Germ Faber 10 10

Gr. baars 32.5 gevangen door Jappie Mous.

Gemiddeld gingen er 18 leden mee.

* Grootste lengte

Theo Batstra

 
Jeugdviswedstrijd 2020 in IJlst. 

 
In verband met de ontwikkelingen van het Coronavirus hebben we besloten 
dat er dit jaar geen jeugdviswedstrijd in IJlst zal plaatsvinden. 

 

              Het bestuur. 
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Jeugdviswedstrijd zaterdag 19 september 2020. 
 
Hengels uit!  We gaan vissen!!! 
Doe jij mee met de viswedstrijd? 
Zaterdag 19 september 2020 is er als de versoepelingen van de 
coronamaatregelen door het kabinet het toelaten, een jeugdviswedstrijd voor 
kinderen van groep 3 t/m 8. 
Maximale aantal deelnemers 40. 
Meld je dus snel aan. 
 
Heb je zelf geen hengel? Vraag je buurman, oom of kennis of je een hengel mag 
lenen. Je mag alleen meedoen met een vaste hengel. Een visvergunning is niet 
nodig, dit is al geregeld. Ook wordt er gezorgd voor maden door:  
Hengelsport Friesland. Er wordt dan ook alleen gevist met maden.  
Tevens wordt er ook gevoerd door de organisatie. Kortom aan alles is gedacht. 
 
Datum:  zaterdag 19 september 2020. 
Aanwezig zijn om 13:45 uur. 
Tijd: van 14.00 uur tot 16:00 uur. 
Locatie: Van Schouwenburgstraat te Sneek. 
 
Je kunt je inschrijven via het inschrijfformulier bij jou in de klas of mailen naar:  
 
vissen.in.lwo@hotmail.com 
 
Voor meer informatie kun je  contact opnemen met: 
Buurtsportcoach Bernard 06-15202810. 
 
Mede mogelijk gemaakt door: Visclub “De Baars”, Hengelsport Friesland, 
Hengelsportvereniging “De Vriendschap”, Gemeente Sudwest Fryslân & Stichting 
Sociaal Collectief.  
 

 

 

 
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 

Streetfishing wedstrijd zondag 27 september Sneek. 
 

 
Jaarlijkse Snert en Ballen wedstrijd bij en georganiseerd door Hengelsport 
Friesland te Sneek. 
 
Supergezellige streetfishing wedstrijd in Sneek. 
 
Wanneer:  27 september 2020  09:00 uur – 17:00 uur 
 
Waar:   Hengelsport Friesland 
   Oppenhuizerweg 1  
   Sneek 
 
Contact:  Hengelsport Friesland  
   06-23929428 
 
Voor meer info: 
www.hengelsport-friesland.nl 
 
Inschrijven kan vanaf medio juni. 
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Het inmiddels vertrouwde zomerse tv programma VIS TV XL staat weer op het 

punt van beginnen. Ook in het derde seizoen – dat zondag 24 mei begint – 

trekken de vier jonge presentatoren Daniël Weijers, Tamme Smit, Thom Beentjes 

en Jan-Willem Wijers acht afleveringen lang kriskras door Nederland. 

 

 
 

Vissend met de beste specialisten boeken de presentatoren mooie vangsten en 
krijgen ze volop praktische tips over interessante en vernieuwende visserijen. 
Tussendoor interviewen ze deskundigen over een keur aan sportvis-gerelateerde 
onderwerpen. Onder meer vismigratie-onderzoek, visrecords, de palingstand en 
ontwikkelingen ten aanzien van loodvervangers komen aan bod. 
Al met al staat VIS TV XL weer garant voor gevarieerde en vernieuwende 
sportvis-tv waar zowel de beginnende als gevorderde sportvisser van zal smullen. 
Het programma wordt mogelijk gemaakt door Sportvisserij Nederland samen met 
partners Pure Fishing, Sportvisserij Groningen Drenthe en Sportvisserij Fryslân. 
 

Uitzendingen: 
 

De acht uitzendingen van VIS TV XL zijn vanaf zondag 24 mei iedere zondag te 
zien van 9.30 uur tot 10.30 uur op RTL 7 – met uitzondering van zondag 14 juni in 
verband met de 24 uur van Le Mans. Meer informatie en promo's zie je uiteraard 
op de website: https://www.sportvisserijnederland.nl 
 
      Bron: Sportvisserij Nederland. 
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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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Vissen op baars. 

Perca fluviatilis, oftewel de baars is een van de meest vraatzuchtige rovers van 
de Nederlandse wateren. De baars kan 50 centimeter lang worden en gewichten 
bereiken van 3 kilo. De gestreepte rover kan geen grote lengtes bereiken en een 
vis van 50 cm of groter is zeldzaam, deze vis kan 16 jaar oud worden. Wanneer 
de baars in zijn jonge levensstadium is, eet deze vooral kleine ongewervelde 
diertjes zoals planton en andersoortig klein aas. In het volwassen levensstadium, 
vanaf een lengte van 16 centimeter, eet de baars voornamelijk andere vissen. 
Waarbij de baars vaak bij de oppervlakte jaagt op klein speldaas. Baarzen zijn 
ook kannibalistisch ingestelde vissen en een grote baars zal niet aarzelen om zijn 
kleinere soortgenoten op te eten. Het verspreidingsgebied van de baars is geheel 
Europa en daarbij komt de baars in alle vormen en soorten water voor. Rivieren, 
vijvers, kanalen en zandafgravingen zijn allen wateren die baars bevatten. Mede 
daarom is de baars een bekende en populaire sportvis. Het beste gedijt de baars 
in voedselarm en heldere water. Het is een rover die nieuwe aangelegde wateren 
als eerst bevolkt en daardoor een echte pionier. In voedselarme wateren zoals 
zandafgravingen zijn de baars en blankvoorn meestal de dominante vissoorten 
met de grootste totale biomassa. Je kunt dan vaak grote scholen kleine baars 
waarnemen die gezamenlijk jagen op speldaas. Grotere exemplaren komen vaak 
in kleinere scholen voor en de echte joekels zijn vaak solitaire rovers. In de 
Verenigde Staten is een familiegenoot van de baars, de Large Mouth Bass, een 
van de populairste sportvissen van het land. Deze verre neef kan een lengte van 
75 centimeter bereiken en staat bekend om zijn vechtlust. Het drillen van een 
Large Mouth Bass gaat meestal gepaard met luchtacrobatiek en wordt pond voor 
pond aangemerkt als de sterkste zoetwatervis. Je kunt begrijpen dat er dan ook 
veel wedstrijden worden georganiseerd bij het vissen op Large Mouth Bass.  
 
Hieronder het vermeende wereldrecord! 
 

     Vervolg op blz.12. 
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Poldertochten 2020. 

 

Geachte leden. Hieronder treffen jullie nog een keer de data van de overige 
poldertochten voor het jaar 2020. 
 

             Aanvang / vertrek: 
 

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 15.00 uur. 

 
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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Vervolg vissen op baars. 

Baarzen zijn vaak te vinden in de buurt van beschoeiing, overhangende bomen, 
dukdalven, steigers en rietkragen. Klein kunstaas is een goede manier om de 
rovers aan de haak te slaan. Daarnaast zijn wormen, steurgarnalen en 
vliegenlarven uitstekend vangende aassoorten. Omdat baarzen in scholen 
zwemmen is het goed mogelijk meerdere exemplaren te vangen in een relatief 
kort tijdsbestek. Op het open water kan je grote scholen baars tegenkomen van 
rond de kilo. Deze zeer agressief roofscholen zijn een ware “jackpot“ voor de 
visser. Er zijn verhalen bekend van vissers die vanuit een boot in het Lauwersoog 
gebied, binnen een uur tijd 30 kilo baars vingen op kunstaas en trosjes wormen. 
Dit onderschrijft ook de vraatzucht van de vis en de invloed van het aasgedrag 
door het jagen in scholen. Ook al hebben de vissen binnen een school geen 
honger, de aasnijd die wordt gecreëerd zal zorgen voor aanbeten. In Nederland 
geldt er een gesloten periode voor baars, van 1 april tot de laatste zaterdag van 
mei.  
 
Paaigedrag:  
 
De baars is een erg smakelijke vis en in Europa wordt hij veel voor de consumptie 
gevangen. Het is echter wel zaak om meerdere baarzen voor de pan te vangen 
omdat er na het slachten weinig vlees over blijft. In Nederland is de gestreepte 
rover geen populaire panvis, dit door een (onterecht) imago van graterigheid. 
Persoonlijk vindt ik het aan te raden om grote baarzen, 40+ cm, terug te zetten 
omdat dit essentiële vissen zijn in de voortplanting van de soort. Een vis van die 
grootte heeft een gigantisch paaivermogen en heeft al meerdere malen een 
succesvolle paai gehad. Paaien doet deze vissoort erg vroeg in het jaar, namelijk 
in maart/april. Voor het beginnen van het liefdesspektakel hoeft het water nog 
maar 8 graden te zijn. De eitjes worden gelegde in lintvormige slieren en 1 vis kan 
tot wel 200.000 eitjes afzetten.  
 
Vistechnieken: 
 
Vissen op baars kan op verschillende manieren. Een goede methode en 
stekkeuze om mooie baarzen te vangen is het wintervissen in havens. Als het 
jaargetijde kouder wordt trekken vaak grote scholen witvis de havens binnen en 
de scholen baars trekken er achteraan. Ze liggen dan in scholen onder de 
steigers en boten waar ze met klein kunstaas goed te vangen zijn. Gebruik kleine 
shads en plugjes. Vis met kunstaasmaten van rond de 5 centimeter. Je kunt ook 
groter vissen maar de kans op mislukte aanbeten neemt dan toe. De baars kan 
het aas dan niet goed in de bek krijgen. Wanneer je systematisch de steigers 
afvist zal er altijd wel een aanbeet volgen. Wat zorgt voor spectaculaire drills! 
 
        Bron: ikvis.nl 
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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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Poster jeugdviswedstrijd 19 september 2020. 
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Recordvissen registreren. (meten is weten) 
 

Vraag je aan een sportvisser hoe groot zijn vangst was, dan gaan de armen 
vaak ver uit elkaar – de ene keer wat meer dan de andere. Visserslatijn heeft 
zo zijn charme, maar om een officieel Nederlands record te kunnen claimen 
moet een vis goed worden gemeten. Daarom nemen hieronder de BNRZ-
richtlijnen onder de loep. 
 
BELANGRIJKE CRITERIA BNRZ-RECORD: 
 

 De vis is levend in hetzelfde water teruggezet; 

 Met de hengel gevangen; 

 Een foto/video van de gehele vis met meetlint; 

 Lengte in hele centimeters, waarbij naar beneden wordt afgerond 

 (bv. 48,8 cm = 48 cm); 

 De vis is in Nederland gevangen; 

 Vangstfoto van vis met vanger; 

 Correct ingevuld claimformulier; 

 De vis wegen is niet noodzakelijk. 
 

Iedere claim wordt uitvoerig besproken binnen de BNRZ-commissie. Deze 
jury bestaat uit twee Beet-Rovers redacteuren en twee visexperts van 
Sportvisserij Nederland. Door het opvolgen van de tips uit dit artikel  
weet je bijna zeker dat jouw recordclaim wordt goedgekeurd. Kijk voor alle 
Nederlandse zoetwaterrecords op: www.bnrz.nl. Voor een recordclaim is het 
een vereiste dat je de lengte van de vis bijzonder nauwkeurig meet en 
hiervan bewijs kan overleggen. Leg het meetlint nooit op de vis: de bolling die 
dan ontstaat, zorgt ervoor dat de vastgestelde lengte groter is dan in 
werkelijkheid. Het samenknijpen van de staart is toegestaan en kan bij 
sommige vissoorten een (klein) verschil in lengte maken.  
 
       Bron: Hét Visblad 


