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Verenigingsblad van 

 
 

Uitgave – vijf maal per jaar november - december  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 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. 
 
Geachte leden. Als u dit leest dan hebben we de eerste poldertochten alweer 

gehad. Hoe de vangsten zijn kan ik u niet vertellen, echter dat kunt u lezen uit 

de verslagen van de tochten.  

Van de penningmeester bericht gehad dat we thans al meer dan 1600 leden 

hebben, het gaat de vereniging voor de wind. Vanuit Sportvisserij Nederland 

en Sportvisserij Fryslȃn zijn geen nieuwe ontwikkelingen ontvangen wat 

betreft de visserij, dus alles blijft thans zoals het nu is. We hebben tijdens de 

bestuursvergadering van september de foreltochten voor 2020 vastgesteld. 

Data staan in het clubblad. 

Indien u hier aan wilt deelnemen dan moet u zich opgeven bij de heer Theo 

Batstra.  

Voor de rest is er geen nieuws, ik hoop u allen in goede gezondheid te mogen 

begroeten tijdens de snertmaaltijd op 7 december 2019. Ik wens u namens het 

bestuur hele fijne feestdagen en een voorspoedig 2020. Tevens wil ik langs 

deze weg de bezorgers van het clubblad bedanken voor hun inzet. 

 
      Voorzitter, Adrie Boersma. 
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Poldertochten 2020. 

 Aanvang / vertrek  

1
e
    poldertocht   18 januari  08.00 uur 

2
e
    poldertocht           15 februari  07.30 uur 

3
e
    poldertocht   14 maart  07.00 uur 

 

4
e
    poldertocht           12 september  07.00 uur           

5
e
    poldertocht    26 september  07.00 uur 

6
e
    poldertocht    10 oktober  07.30 uur 

7
e
    poldertocht    24 oktober  07.30 uur 

8
e
    poldertocht        7 november  07.00 uur 

9
e
    poldertocht           21 november  07.30 uur 

10
e
  poldertocht           12 december  08.00 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 2

e
  poldertocht wordt dan 22 

februari of 29 februari. 

 

Van de 10 poldertochten tellen de 8 beste poldertochten mee voor de eindstand. 

Theo Batstra. 
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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 4e poldertocht 14 september 2019. 
 

Ja, de zomer is bijna ten einde, dus de 4
e
 poldertocht de eerste van het herfst 

seizoen. De weersverwachting was dat het bijna zomers was, nou dat was ook 
zo, de korte broek kon wel aan. Op naar Sneek met mijn vismaten. 
Bij het station aangekomen staan de eersten al te wachten, en langzamerhand 
komen de  vaste wedstrijdvissers zich melden. In totaal 19 personen (mooie 
opkomst). Onze wedstrijdcommissaris Theo Batstra was wegens familie 
omstandigheden niet aanwezig, dus ik, Henk Koopstra, heette iedereen welkom. 
Toen ik de kaarten had uitgedeeld vertrokken we om 7.00 uur naar de beste 
visstek (dat hoopten we tenminste). 
Het gebied waar we mochten vissen was tussen Makkum, Harlingen, Franeker en 
Bolsward. 
Wij zijn eerst maar naar Makkum gegaan. Dat was geen succes, veel kleine 
baarsjes en allemaal van die dikkoppen (grundels). 
Een collega visser dacht een dikke baars te vangen, maar helaas, het was een 
joekel van een paling. 
Dan maar verkassen en op naar Harlingen, daar stonden meer visfanaten.  
De een had niets, de ander een stuk of vijf. Bij de eerste worp; ja raak een dikke 
baars, maar bijna op de wal ziet hij mij aan en dacht wegwezen (pech).  
We moesten in Nijland zijn voor de meeting, dus maar op naar Bolsward. Nou 
daar was helemaal geen leven, ja ik pakte nog een brasem van ongeveer 60 cm.      
Om 13.15 uur de boel maar opruimen en op naar Café de herberg in Nijland. 
Daar aangekomen zaten de eersten al aan een koude klets en een lekkere 
gehaktbal. 
Om 14.00 uur de meeting. Erik Vermeij nam de meetlat ter hand, en ik voerde het 
op in de pc. 
We kwamen tot de volgende uitslag:  
 
Er werden totaal 21 maatse baarzen gevangen. 
 
De grootste baars werd gevangen door Johnny de Vries met een lengte van 38,0 
cm. 
 
1

e
  prijs  Daniel  Hettema   5 stuks.           

2
e
  prijs  Kees Boom            5 stuks. 

3
e
  prijs  Johny de Vries      4 stuks. 

4
e
  prijs  Klaas Makkinje     3 stuks. 

5
e
  prijs  Klaas de Vries       2 stuks. 

 
De prijzen werden uitgereikt door Alex Toering en wenste na de prijsuitreiking een 
ieder een goede reis en tot de volgende polderwedstrijd op 28 september. 
                                                                                                                              
        Henk Koopstra. 
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   Van de penningmeester. 
 
Geachte leden. De contributie voor het lidmaatschap voor 2020 dient weer te 
worden betaald. Een groot deel van onze leden heeft een automatische incasso.  
Deze leden hoeven verder niets te doen. Zij krijgen hun nieuwe VisPas 
automatisch voor 1 januari 2020 in de bus. Maar leden die nog gebruik maken 
van een acceptgirokaart verzoek ik vriendelijk doch dringend om het bedrag voor 
20 december 2019 te willen voldoen. Ook deze leden krijgen dan voor 1 januari 
hun nieuwe VisPas in de bus. Bij leden die na 20 december hun contributie nog 
niet betaald hebben (dit geldt voor Sneek, IJlst, Scharnegoutum, 
Uitwellingerga & Oppenhuizen) wordt de VisPas niet meer bezorgd door onze 
bezorgers.   
 
Deze leden dienen dan ook zelf hun VisPas op 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 Alex 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 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 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.   
 
Entreegelden: 1 euro per persoon. 
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 jeugdviswedstrijd 21 September 2019. 
 

Voordat je er erg in hebt is de zomer alweer voorbij en zitten we al in september 
en is het al tijd voor de 2e jeugdviswedstrijd van het jaar.  Rond 13.00 uur waren 
alle vrijwilligers om deze dag tot een groot succes te maken reeds aanwezig.  
Even voor tweeën hadden zich dan ook 16 kinderen aangemeld om mee te doen  
met deze wedstrijd. Klokslag 14.00 uur werd dan ook het startsein gegeven.  Al 
gauw werden op deze prachtige mooie dag  de eerste visjes gevangen. Tijdens 
de wedstrijd werden de kinderen voorzien van een drankje en een snoepje door 
onze topper Elly van wijkvereniging Ut Wykje.  Ook de vrijwilligers werden 
verwend door de overheerlijke soep van de moeder van Elly. Kortom het was 
voor iedereen  weer top geregeld deze dag . Het was dan ook zomaar 16.00 uur 
geworden en de einduitslag werd bekend gemaakt. 
 

    
 

De uitslag was als volgt: 
 

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

1
e
 Joёl (1 vis)  1

e
  Redmar  (10 vissen)  1

e 
Pieter (5 vissen) 

   2
e
  Fenne     (7 vissen)  2

e 
Eros   (4 vissen) 

   3
e  

Jasmine  (6 vissen)  3
e 
Niek   (3 vissen) 

 

De prijzen werden uitgereikt door  Gosling Nicolai en Henk Koopstra.  
Wat een geslaagde dag was het weer geworden. Zowel de deelnemertjes als de 
organisatie heeft zich prima vermaakt. Iedereen dan ook hartstikke bedankt  en 
op naar de volgende jeugdviswedstrijden in 2020. 
 

 
 

        Richard Hofstra. 
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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 5e poldertocht 28 september 2019. 

Vandaag de 5
e
  poldertocht, er werd weer verzameld bij het busstation. Na een 

voorwoord van Henk Koopstra werd om 07.00 uur het startsein gegeven waarna 
eenieder zijn eigen kant op ging op zoek naar de baars. Deze tocht zaten we 
weer in de noordoosthoek, echter Workum werd er ook bij getrokken dus hadden 
wij wat meer keuze. Het weer leek goed vandaag dus we hadden er zin in. 
Aangekomen in Workum troffen wij Alex en stopten even voor een praatje.  
We reden door en probeerden het in een naastgelegen haventje.  
Na de tweede hengel te voorzien van een verse worm ging mijn vaste stok 
ervandoor, na aangeslagen te hebben voelde het goed en dacht dikke baars 
maar nee hoor het was een knappe snoekbaars. Helaas vloog hij er weer af 
nadat hij boven kwam. Even later kwam mijn schoonvader Jappie de Groot 
aanlopen, hij had een baars gevangen en die moest effe bij mij op de meetlat ter 
controle. Niet veel later ving ik ook een mooie maatse vis. We hadden om de 
haverklap beet en vingen leuk vis. Wat opviel waren die zwartkopgrondels ik ving 
ze bij bosjes met de vaste stok. Even later kwam Alex aanschuiven die had tot nu 
toe nog geen maatse. Wat leuk was ik ving ook nog 2 zoetwaterkreeftjes van 
ongeveer 10 cm prachtig om te zien. Inmiddels had Jappie al 3 maatse vissen 
gevangen dus moest ik ook nog even mijn best doen.  
Het lukt mij om nog 2 maatse baarzen te vangen ondanks dat er een flinke 
aalscholver hier en daar een flinke vis opslokt. De dag vloog om en we vertrokken 
naar Café de herberg te Nijland. Balletje, biertje praatje, en om twee uur werd 
begonnen met het beoordelen van de vangsten. 
 
De uitslag: 
 
Aantal deelnemers deze dag 18 man. Totaal gevangen baars 57 stuks. 
 
1

e
  Klaas Makkinje       10 stuks                

2
e
  Niels Haven            10 stuks   

3
e
  Klaas de Vries            8 stuks                 

4
e
  Henk Koopstra           6 stuks 

5
e
  Nico Boom                       4 stuks 

6
e
  Kees Boom                             4 stuks   

            
Grootste baars 36.8 cm gevangen door Klaas Makkinje. 
Er was een extra prijs aangeboden door dhr. Gosse Harkema hiervoor onze 
dank!  Alle prijs winnaars gefeliciteerd en iedereen bedankt voor zijn komst en 
een dikke pluim voor de kastelein van Café de herberg in Nijland bedankt en tot 
volgend jaar!        
     

        Erik Vermeij.  
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Noteer alvast in uw agenda: visfilmavond 21 februari!!! 
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Verslag 6e poldertocht 12 oktober 2019. 
 

Jaja, de tijd gaat snel. Vandaag alweer de 6
e
 poldertocht van het jaar. Altijd even 

wennen met de herfst. Opeens weer donker in de morgen. De voorspelling van 

het weer deze dag beloofde niet veel goeds. De hele dag miezerregen en 

aantrekkende wind langs de kust. Eenmaal aangekomen bij het verzamelpunt in 

Sneek kwamen al snel ondanks de voorspelling toch 16 leden aangewaaid om 

mee te doen met deze tocht. Stipt om 07.30 gaf onze Theo Batstra dan ook weer 

het startsein en vertrok een ieder richting zijn favoriete stek. Het gebied was deze 

tocht Sneek, Akkrum, Heeg & Langweer. Ik besloot lekker in Sneek te blijven wat 

achteraf niet een zo’n slecht idee was. Het weer viel toch nog reuze mee. Om 
08.15 uur stopte het met regenen en koud was het niet. Binnen een half uur ving 

mijn eerste baarzen. Dus dat beloofde veel goeds. Uiteindelijk was het schrapen 

en kon ik met opperste concentratie i.v.m. de stroming van het water er toch 4 

mooie maatse baarzen uit hengelen. Voor dat ik er dan ook erg in had werd het 

langzaam dan ook de tijd om richting Uitwellingerga te gaan. Hier ook nog even 

geprobeerd met de vaste stok hetgeen geen resultaat opleverde. Ik was dan ook 

redelijk vroeg in Café de Buorren. Kon even bijkletsen met onze kastelein Sieger. 

Na wat versnaperingen huppelden de andere leden ook langzaam binnen. Het 

bleek achteraf toch niet zo slecht met 4 baarzen. Je moest de baarzen dus echt 

opzoeken deze tocht. En waar je ze niet zou verwachten werden ze gevangen zo 

bleek. Al met al was het een heerlijke visdag met een redelijke opkomst. 
 

De uitslag: 
 

1
e
 Theo Batstra  10 stuks   

2
e
 Alex Toering    6 stuks   

3
e
 Kees Boom    5 stuks   

4
e
 Richard Hofstra   4 stuks   

5
e
 Ronald Kiestra   4 stuks   

6
e
 Willem v/d Zwaag   4 stuks   

 

Totaal werden er deze dag door 16 deelnemers 46 maatse baarzen gevangen. 

De grootste baars werd gevangen door Kees Boom met een lengte van 35,6 cm. 

De 6
e
 prijs, een stel kurken, werd aangeboden door Gosse Harkema. 

Ook onze kastelein Sieger Dijkstra bood weer een prachtig vierkant flesje jenever 

aan. Dit werd gebombardeerd tot prijs voor de grootste baars. Proost dan ook 

Kees Boom. Namens het bestuur dan ook hartelijk dank voor deze extra prijzen.  

Na deze uitreiking en heerlijke versnaperingen gingen alle deelnemers weer 

richting huis net als ik. Op naar de volgende tocht. 

        Richard Hofstra. 
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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/


 

14 

 

Foreltocht zaterdag 18 april 2020. 
 
Geachte leden, visclub  “De Baars” heeft weer besloten om een foreltocht te 
houden op zaterdag 18 april 2020. 
 

 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 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 foreltocht is dus op: 
 

 Zaterdag 18 april van 08.00 uur tot 12.00 uur. 
 
De locatie is : 
 

 Forellenvijver "Het Oosterseveld" 
Oosterseveldweg 16 
8388 MB  Noordwolde-Zuid / Oosterstreek (Friesland). 

 We gaan er heen met eigen vervoer. 
 

Deelname is op eigen risico. 
Het bestuur. 
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2e Foreltocht zaterdag 16 mei 2020. 
 

 Geachte leden, visclub  “De Baars” heeft weer besloten om een 
 foreltocht te houden op zaterdag 16 mei 2020. 
 

 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 2
e
 foreltocht is dus op: 

 

 Zaterdag 16 mei van 08.00 uur tot 12.00 uur. 
 

De locatie is : 
 

 Forel for all   
Hemmemaweg 12   

 9076 PH St. Annaparochie 
       

 We gaan er heen met eigen vervoer. 
Deelname is op eigen risico.     
       
      Het bestuur. 
 
 

 

 

 

 

 


