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Verenigingsblad van 

 
 

Uitgave – vijf maal per jaar mei - augustus  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 penningmeester. 
 

Er zijn nog steeds een aantal leden uit Sneek en omstreken die hun VisPas na 
20 december 2018 hebben betaald maar deze nog niet opgehaald hebben bij: 
Henk Batstra, Suffridusstraat 7 te Sneek. 
T. 0515-414675 M. 06-11805747. Deze betaalde en tevens niet betaalde 
VisPassen worden eind mei terug gestuurd naar Sportvisserij Nederland!!! 
       

Alex Toering. 
 

Van de voorzitter. 
 

Het nieuwe visseizoen staat weer voor de deur en de activiteiten kunnen weer 
worden vastgelegd. 
Op 6 juli 2019  wordt er een viswedstrijd voor de jeugd in IJlst gehouden.  
Deze jeugdviswedstrijd is in samenwerking met Stichting jeugd- en jongeren 
werk IJlst en omstreken. Ook vindt er een jeugdviswedstrijd plaats op 21 
september in Sneek. Deze is mede mogelijk gemaakt door: wijkvereniging “Ut 
Wykje”, visclub “De Baars”, Hengelsport Friesland, hengelsportvereniging “de 
Vriendschap”, Gemeente Sȗdwest Fryslân & Stichting Sociaal Collectief. 
Tevens hebben we voor de leden weer twee foreltochten kunnen organiseren. 
De datums hiervoor waren 13 april 2019 en 18 mei 2019. U kunt zich voor de 
foreltocht van 18 mei nog opgeven bij Theo Batstra. De inleg bedraagt vijf euro, 
ik kan wel zeggen een koopje. Op dinsdag 26 maart 2019 is er een brede 
gezamenlijke federatie informatie avond geweest in Hotel Heidehof te 
Heerenveen. Een van de agendapunten was de stand van zaken omtrent de 
monitoring / bijvangst regeling 2019.  
Vrijdag 22 februari 2019 hebben we weer de jaarlijkse visfilmavond gehad. Een 
verslag hierover kunt u verderop lezen in dit krantje. Van de penningmeester 
bericht gehad dat het met de betalingen van de vergunningen goed gaat, de 
meeste leden hebben de contributie overgemaakt. Dank hiervoor, want dit 
scheelt een hoop werk en kosten. Voor de rest heb ik geen nieuws en eventueel 
tot ziens op de jaarvergadering. 
 

        Adrie Boersma. 
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Verslag 2e poldertocht 16 februari 2019. 

De 2
e
  tocht alweer, het weer lijkt goed vandaag. De vorige tocht was het nog 

aardig fris, het vroor toen nog lichtjes morgensvroeg. Maar goed als het maar 

droog is. Vandaag ga ik met mijn schoonvader Jappie de Groot op pad, hij is al 

enkele jaren lid maar nog nooit mee geweest met de poldertochten dus leek het 

hem leuk om mee te gaan. Aangekomen in Sneek hadden zich 17 man 

aangemeld voor de tocht. Theo had weer een mooi gebied uitgestippeld (De 

Zuidwesthoek, Lemmer Balk Koudum en Workum) en overhandigde een ieder de 

lijst. Na een kort voorwoordje ging iedereen zijn weg. Wij proberen het eerst in 

“De Luts “ om een baars te vangen. Na een paar minuten begint het wat te bijten, 

poskenbiet bah. Tussendoor vangen we af en toe wat bearskes maar het is niet 

om over naar huis te schrijven. Er stond weinig stroming in het water vandaag, 

wat eigenlijk geen goed teken was. Ik heb liever wat beweging in het water dus 

maar even de dukers opzoeken verderop. Was ook niet je van het, maar goed het 

is niet anders, we binnen der even ut no! Na een lekker koppie soep van 

schoonpa strunen we de Luts verder af. We proberen het even bij een stenen 

bruggetje, hier en daar even tokkelen en afwachten op een aanbeet. Nou zit er 

een klein kuiltje onder de brug en daar lagen een paar baarsjes in en we kregen 

alleen op dat plekje beet. Zo zie je maar weer dat de baarzen op bepaalde 

plekjes zitten en dat je gewoon veel zoeken moet. Soms zwemmen ze veel en 

een andere keer blijven ze honkvast op hun plekje liggen totdat er een lekkere 

worm hun neus voorbij komt. Er diende zich vandaag geen maatse baars aan 

voor ons, vandaag dus was dat pech, maar ja de volgende tocht dan maar weer 

zien. De dag vloog om dus maar inpakken en op naar Eetcafé restaurant “ De 
Pleats “ te Woudsend voor een biertje en lekker balletje ……. 

Uitslag:  

1
e
 Rein Koopstra  10 stuks.  

2
e
 Henk Koopstra   10 stuks.  

3
e
 Jan Boom                           6 stuks. 

4
e
 Klaas de Vries                   5 stuks. 

5
e
 Jappie Mous     4 stuks. 

De grootste baars werd gevangen door Klaas de Vries met een lengte van 35,9 

cm. Totaal gevangen baarzen deze dag waren er 52. Iedereen bedankt voor de 

opkomst, en het team van Eetcafé “De Pleats “ ook bedankt!  

        Erik Vermeij.  
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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 3e poldertocht 16 maart 2019. 

Zaterdag 16 maart. De wekker gaat. Niet zo vroeg als anders daar de poldertocht 
vandaag om 07.30 uur zal beginnen. Na alle handelingen te hebben gedaan wat 
bij het wakker worden hoort, de hond nog even uitgelaten en hup op naar Sneek. 
Daar aangekomen waren de eerste leden al aanwezig en zaten we heerlijk droog 
onder de overkapping van het station. Het weer was nu nog redelijk. Weinig wind, 
wel wat regen. Nadat Theo Batstra de consignes had uitgedeeld en hierbij 
vertelde dat we een vrije tocht zouden hebben vertrokken we met 19 leden 
richting verschillende visstekken. Een paar naar Workum. Andere richting de Luts 
in Balk en de meeste richting Lemmer. O ja, toch ook nog een paar naar 
Langweer. Ook ik ging eerst naar Lemmer. Het water was prachtig schoon, maar 
er was geen vis te bekennen. Ondertussen begon het onophoudelijk te regenen 
en begon de wind steeds meer aan te trekken. Na de Koopstra’s gedag te 
hebben gezegd zocht ik mijn heil verderop in Lemmer. Ook hier was het net als 
met het weer, bar en boos. Dan maar weer naar Sneek. Bij de eerste visstek was 
het water net bruine thee. De tweede  stek was prima, maar ook hier geen vis te 
bekennen. Ondertussen stormde het nu. Uiteindelijk was het tijd om naar Café de 
Buorren te gaan waar we dit keer de meeting zouden hebben. De eerste leden 
zaten hier al lekker zich op te warmen na deze barre herfstdag.  

 

 

 

 

 

 

De uitslag: 

Er deden deze tocht 19 leden mee en er werden 13 maatse baarzen gevangen. 
De grootste baars werd gevangen door Wietse Langius met een lengte van 35,0 
cm. 

1
e
 prijs Wietse Langius met 10 stuks. 

2
e
 prijs Fred Lodewijk met 2 stuks. 

3
e
 prijs Kees Boom met 1 stuk. 

Jappie Mous kreeg de in het leven geroepen pechprijs aangeboden door de 
kastelein daar hij zich wat “centimeters” vergist had. Café de Buorren weer 
hartelijk dank voor de goede zorgen. Tot de volgende keer in sptember. 

       Richard Hofstra. 
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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 

 

Verslag visfilmavond 22 februari 2019. 
 
Op 22 februari 2019 hebben we weer de gezamenlijke visfilmavond gehad. 
Het is ieder jaar weer een happening, het regelen van de prijzen, uitzoeken 
van de films enz. 
Dit jaar moest onze zustervereniging hengelsportvereniging “de 
Vriendschap”, de films regelen en we hebben gezamenlijk bij de sponsor 
van de avond, a.p. van der Feer uit Bolsward, de prijzen uitgezocht. Het 
bleek dat Jurjen van de firma van der Feer al een mooi arsenaal aan 
hengels en molens voor deze avond had gereserveerd en derhalve konden 
we met een auto vol prijzen afreizen naar huis. 
Om klokslag 20.05 uur, opende de voorzitter, de heer Boersma de avond 
en de eerste film die werd vertoond ging over het vissen op baars. De 
tweede film was een film over vissen in Noorwegen en de laatste film ging 
over vissen op tropische vissen, nee niet voor het aquarium maar kanjers 
uit de zee. De algehele tendens was dat een ieder zeer tevreden was over 
de vertoonde films. Hulde hierbij aan Edwin Bolhuis die de films had 
uitgezocht en geselecteerd. 
Na een korte pauze konden we beginnen aan de verloting. Het bleek wel 
dat de prijzen bij een ieder in goede aarde vielen. Ik hoorde achter mij 
iemand zeggen, deze stok ligt lekker in de hand, gelukkig bleek het een 
lichtgewicht werphengel te zijn. 
Na afloop gezamenlijk de tendens opgemaakt en een ieder was het er over 
eens; het was een zeer geslaagde en gemoedelijke avond. De opkomst had 
iets beter gekund, echter we waren niet ontevreden. Er waren met elkaar 
ongeveer 75 mannen en vrouwen aanwezig op deze avond.  
Voor 2020 staat er weer een Visfilmavond op het programma. We zullen 
hierover aan het eind van 2019 berichten in ons clubblad. 
 
       Adrie Boersma. 
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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 nog een keer de data van de overige 
poldertochten voor het jaar 2019. 
 

Aanvang / vertrek: 
 
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. 

 

Van de 10 poldertochten tellen de 8 beste poldertochten mee voor de 
eindstand. De supercup is komen te vervallen. 
 

Wedstrijdcommissaris T. Batstra. 
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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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Foreltocht 13 april 2019. 
 
Zaterdag 13 april hadden we een foreltocht voor onze leden.  
Ditmaal gingen we naar Forellenvijvers het Oosterseveld in Noordwolde Zuid.  
Er hadden zich dit jaar zo’n 47 leden aangemeld voor deze foreltocht. We 
vertrokken dan ook weer vanaf het station omstreeks zeven uur richting 
Forellenvijver het Oosterseveld in Noordwolde Zuid. Hier aangekomen werden we 
van harte welkom geheten door Willem & Alie Dekker van Forellenvijver het 
Oosterseveld. Even voor acht gaf Theo Batstra dan ook de uitleg en het startsein 
voor deze leuke tocht / wedstrijd. We mochten dus vissen van 08.00 uur tot 12.00 
uur. Iedereen zocht dan ook snel zijn van te voren bedachte favoriete plekje op. 
Het weer was deze zaterdag op zich prima zolang het zonnetje erbij was. Zonder 
de zon was het behoorlijk koud. Dus op zich hadden we de weergoden mee deze 
dag. We visten deze dag weer in twee vijvers welke door ons waren afgehuurd 
voor deze dag. Wij namen plaats in de grote vijver. Na een half uur kwam Willem 
al aan met een kruiwagen vol forellen en wenst ons succes. Al gauw werd de 
eerste zalmforel dan ook gehaakt. Ik had ondertussen ook beet gehad aan de kurk 
met meelworm. Alleen liet deze vrij snel weer los. Met andere woorden; ze waren 
niet echt hongerig wat te maken had met de wind en kou. Het had gevroren deze 
nacht en de wind was noordoost. Een uur later, met kennisgeving, kwamen onze 
ereleden Klaas de Boer en Richard Kuhn de vijver opgelopen. Ze waren nog niet 
geïnstalleerd of Klaas de Boer ving al een mooie zalmforel. Even later had ook 
Richard Kuhn beet. Alleen was dit niet een zalmforel maar een grote steur. Deze 
was uiteindelijk te sterk voor zijn visdraad welke dan ook knapte. Helaas. De 
uurtjes gingen vrij snel voorbij en zo nu en dan werd er een zalmforel gevangen. 
Wild was het niet echt. We kregen zin in koffie en een gehaktbal en prompt 
werden we op onze wenken bediend door Willem welke langskwam op zijn 
golfkarretje om ons te voorzien van een bakkie leut en een heerlijke gehaktbal. De 
tijd vloog voorbij en even voor twaalven stopten de meesten en waren druk bezig 
me het fileren nadat ze het aantal gevangen vis hadden doorgegeven. Nadat 
iedereen dan ook klaar was met van alles en nog wat en lekker aan zijn natje of 
droogje zat deelde Richard Hofstra de uitslag mee: 
 

De uitslag was als volgt:    
Er waren deze tocht totaal 54 zalmforellen gevangen. 
 

1e prijs bij de mannen:   Arend Jansen   met 7 stuks. 
1e prijs bij de vrouwen:   Janet Rondon  met 1 stuk. 
1e prijs bij de jeugd:   Ramon van der Land  met 3 stuks. 
 

De grootste zalmforel werd gevangen door Klaas de Boer met een lengte van 47,0 
cm. Bij deze wil het bestuur iedereen dan ook van harte feliciteren met hun prijs. 
Tevens willen wij, Willem & Alie Dekker van Forellenvijvers het Oosterseveld, 
bedanken voor de uitstekende zorg & service. Na de uitreiking en de nodige 
versnaperingen ging een ieder voldaan naar huis. Tot de volgende foreltocht 18 
mei 2019!          
        Het bestuur. 
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Foreltocht zaterdag 18 mei 2019. 

Geachte leden, visclub  “De Baars” heeft weer besloten om een foreltocht te 

houden op zaterdag 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, 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 om 07.00 uur bij het station in Sneek. 

• We vertrekken om 07.15 uur. 

• We vissen deze dag met powerbait, meelwormen of maden. 

Hier wel zelf voor zorgen.  

De foreltocht is dus op: 

• Zaterdag 18 mei van 08.00 uur tot 12.00 uur. 

De locatie is : 

• Forel for all   

             Hemmemaweg 12   

 9076 PH St. Annaparochie 

•
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Verslag jeugdviswedstrijd 4 mei 2019. 

Eindelijk was het dan zover. De eerste jeugdviswedstrijd van het jaar.  
De voorspellingen op deze zaterdag leken niet al te best. Toch kozen we ervoor 
om de jeugdviswedstrijd door te laten gaan. Dit bleek een goede keuze. Prachtige 
wolkenvelden en behoorlijk veel zon. En het allerbelangrijkste; het bleef gewoon 
droog. Om 13.45 uur hadden dan ook zo’n 20 kinderen zich aangemeld bij de 
inschrijftafel. Stipt om 14.00 uur gaf Nathalie van der Berg, bekend van Vis TV, 
het startsein en begon de viswedstrijd. Na een moeizame start, qua aanbeten, 
werden de eerste vissen dan toch gevangen. Ondertussen werden de kinderen 
voorzien van een glaasje drinken en snoep door onze topper, Elly van 
wijkvereniging “Ut Wykje”. Kortom de kinderen genoten volop. Het was dan ook 
zomaar 16.00 uur geworden en werd de einduitslag al bepaald. Er waren meer 
dan 30 vissen gevangen. 

De uitslag was als volgt: 

Groep 3/4 :   Groep 5/6 :   Groep 7/8 : 

1
e
 Levi    1

e
 Jasmine   1

e
 Quince 

2
e
 Robin   2

e
 Joshua   2

e
 Sydo 

3
e  

Rowan   3
e  

Berra   3
e  

Rink 

De prijzen werden uitgereikt door onze gast Nathalie van der Berg. Al met al een 
super topdag. Zowel de deelnemertjes als de organisatie hebben zich prima 
vermaakt. Iedereen dan ook hartstikke bedankt  en op naar de volgende 
jeugdviswedstrijd in september. 

 

Mede mogelijk gemaakt door: 
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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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    1e 2e 3e 4e 5e 6e 7e   

1e K. Boom 16 10 18         44 

2e W. Langius 6 13 20         39 

3e K. De Vries 20 18           38 

4e R. Koopstra 14 20           34 

5e Kl. Makkinje* 19 14           33 

6e Th. Batstra 18 15           33 

7e H. Koopstra 11 19           30 

8e J. Boom* 12 17           29 

9e N. Boom 17 12           29 

10e F. Lodewijk 10   19         29 

11e J. Mous 8 16           24 

12e A. Toering 15             15 

13e G. Faber 13             13 

14e K. Kootje   11           11 

15e E. Vermeij 9             9 

16e R. Kietstra 7             7 

17e W. v/d Zwaag 5             5 

18e J. de Vries 4             4 

19e                   

20e                   

21e                   

22e                   

Grootste lengte* 

Grootste baars  35,9 cm. 

Gevangen door K. de Vries. 

Th. Batstra. 

 

 

 

Tussenstand over 3 poldertochten 2019. 
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