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Verenigingsblad van 

 
 

Uitgave – vijf maal per jaar november - december  2020 
 

Bestuur: 
 

Voorzitter: 
A.W. Boersma   
Mansel 18  
8603 DN  Sneek    
T: 0515-422029 
 

Secretaris:  
E.B. Vermeij   
Altoenaestraat 41 
9076 BJ Sint Annaparochie 
T: 06-40557273 
 

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 
 

2
e
 secretaris: 

H. Batstra   
Suffridusstraat 7 
8602 VJ  Sneek   

T: 0515-414675 
 

2
e
 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  

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 2021 voor nieuwe 
senior leden is € 33,50 inclusief 
administratiekosten. 
Nieuwe jeugdleden (< 14 jaar) is € 16,50 
inclusief administratiekosten. 
Nieuwe leden kunnen ook een formulier 
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 
VisPasformulieren van visclub 
“De Baars”  te Sneek. 
 

Kijk ook op onze website:               
www.hsvdebaars-sneek.nl 
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. Hofstra en K. Kootje. 
 

Email: info@hsvdebaars-sneek.nl 
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www.interlinie.com info@interlinie.com T +31 (0)515 - 41 65 64 

Van de voorzitter. 
 

De redactie zit mij in de nek te hijgen, of ik even weer een stukje kan 
maken voor het clubblad van november/december 2020.  Wij zijn niet naar 
de jaarvergadering van Sportvisserij Fryslȃn geweest op 22 september 
2020. Op de agenda stonden geen schokkende dingen. Benoeming nieuwe 
voorzitter, en er zal een voorstel worden gedaan om de heer Obe Veldman 
definitief te benoemen als voorzitter. Hij heeft wat mij betreft de zegen, je 
mag blij wezen als je iemand kan vinden tegenwoordig. Tevens zal er een 
voorstel worden gedaan betreffende de verschijning van  
Fisk & Wetter van maximaal twee maal per jaar. Wat mij betreft snel 
ophouden met dit veel te dure clubblad. Gelukkig hebben wij nog ons eigen 
clubblad. Tevens hebben we de beschikking over een goede website. 
Hierop kunt u veel informatie vinden zoals verslagen van bijvoorbeeld de 
jeugdviswedstrijd jongstleden. 
De Jeugdviswedstrijd van afgelopen zaterdag 19 september was een groot 
succes, ongeveer 74 kinderen hebben hieraan deelgenomen. 
Wat betreft de jaarvergadering op 12 december 2020 en tevens de 
snerttocht kan ik u mededelen dat de jaarstukken ter plaatse ter inzage 
zullen worden gesteld. Wel willen wij van een ieder die deelneemt aan de 
snerttocht en aanwezig is bij de jaarvergadering dat alle protocollen wat 
betreft Corona in acht worden genomen. Wij zijn wel klaar met Corona, 
echter Corona is nog niet klaar met ons. De wijkvereniging moet zich ook 
houden aan de voorschriften, minimaal 1,5 meter afstand van elkaar. Als 
een ieder zich aan de regels houd, dan kunnen we er nog een leuke 
middag van maken. Theo zal in overleg met de wijkvereniging bespreken 
dat we graag gebruik willen maken van de grote zaal, zodat er minimaal 
1,5 meter afstand van elkaar kan worden gehouden. We zijn wel 
afhankelijk van wat er verder door de regering wordt besloten, nu blijkt dat 
er steeds meer mensen zijn die besmet raken met het virus. We wachten 
het af en ik hoop dat deze activiteit doorgang kan vinden. 
Tevens staat er voor 2021 een Visfilmavond gepland voor 19 februari 2020. 
Ik kan nu nog niet zeggen hoe dit komt, het is afwachten, zoals het nu staat 
moet ik nog maar zien of dit wel door kan gaan. Ik wens een ieder hele fijne 
feestdagen en een gelukkig, maar vooral gezond 2021 toe. Pas een beetje 
op elkaar. 
 
              Voorzitter Adrie Boersma. 
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   Van de penningmeester. 
 
Geachte leden. Binnenkort dient de contributie voor het lidmaatschap voor 2021 

weer te worden betaald. Een groot deel van onze leden heeft een automatisch 

incasso. Zij zullen nu op hun rekeningafschrift zien dat er een bedrag is 

afgeschreven. Deze leden hoeven verder niets te doen. Zij krijgen hun nieuwe 

VisPas automatisch voor 1 januari 2021 in de bus.  
 

Leden die nog gebruik maken van een acceptgirokaart verzoek ik vriendelijk om 

de contributie toch echt voor 20 december 2020 te willen voldoen.  
 

Bij leden die na 20 december 2020 hun contributie nog niet betaald hebben  

(dit geld alleen voor Sneek, Scharnegoutum, IJlst, Oosthem, Uitwellingerga  

& Oppenhuizen) wordt de VisPas niet meer bezorgd door onze bezorgers.   
 

Deze leden zullen dan ook zelf hun VisPas moeten ophalen bij: 

 

 
 

Het ophalen van uw VisPas kan tot 31 mei 2021 bij Hengelsport Friesland. 

Betaalde en niet betaalde VisPassen worden na 31 mei terug gestuurd naar 

Sportvisserij Nederland. U kunt nu tevens een automatisch incasso formulier 

downloaden op onze website www.hsvdebaars-sneek.nl bij het menu nieuws.  

Let wel. De incasso geld dan wel voor de contributie van 2022. 

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. 

 

Oppenhuizerweg 1 - 8606 AP Sneek 
Tel.  06-23929428 
info@hengelsport-friesland.nl 
www.hengelsport-friesland.nl 
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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 12 september 2020. 

Ja, de zomer is bijna voorbij, maar wat voor zomer. Vol met afzeggingen en 
regels. Maar vandaag zaterdag 12 september gaan we er weer voor, de eerst 
herfst tocht. Wel moeten we ons aan alle regels houden. Ongeveer half 7 gaan de 
drie K’s uit IJlst op naar het station in Sneek. We waren de eersten, maar binnen 
korte tijd waren er 22 personen aanwezig. 
Mooie opkomst, na de woorden van wedstrijdleider Theo en het uitdelen van de 
kaartjes voor het visgebied, vertrokken we. Er kon gevist worden in de driehoek 
Bolsward, Harlingen, Franeker, en Makkum.  
Eerst op weg naar Makkum, veel vis maar te klein. Het waren allemaal 
dikkoppen. Toch werden er nog een paar mooie baarzen gevangen.  
Karel had nog een snoek van maar liefst 80 centimeter. 
Broer Rein had een afspraak met een paar dikke brasems. 
Nog even verkassen naar Bolsward, maar dat was noppes.  
Het was inmiddels ook al weer tijd om de boel in te pakken en op naar Nijland, 
waar de afhandeling was. Er was een nieuwe uitbater in de Herberg in Nijland die 
had het goed voor elkaar. Toppie hoor. 
Terwijl de eersten al aan het biljarten waren en een natje en een balletje gehakt 
versnaperden, werd om 14.00 uur de beoordeling gedaan door Theo Batstra.  
Ikzelf heb het in de pc ingevoerd, waardoor wij op de volgende uitslag kwamen. 
 
Er werden totaal 15 baarzen gevangen. 
De grootste baars werd gevangen door Nico Boom met een lengte van 30,2 cm. 
 
1

e
  prijs   Niels Haven               4 stuks  102,4 cm. 

2
e
  prijs   Nico Boom                3 stuks     76,7 cm.   

3
e
  prijs   Kees Boom                2 stuks    49,7 cm.   

4
e
  prijs   Theo Batstra            2 stuks    46,6 cm. 

5
e
  prijs   Karel Kootje              1 stuks    29,5 cm.  

 
De 6

e
 prijs was een extra prijsje aan geboden door Gosse Harkema. Een mooi 

setje dobbers. Bij deze hartelijk dank daarvoor. Deze extra prijs ging dan ook 
naar Germen Faber met 1 stuk en een lengte van 25,0 cm.   
De prijzen werden uitgereikt door Theo Batstra (deze keer geen handdruk maar 
een stevige ellenboog / por). Theo Batstra bedankte de kastelein voor de 
gastvrijheid  en wenste een ieder een goede reis. Op naar de volgende keer. 
                                                                                                                              
        Henk Koopstra. 
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Visfilmavond 19 februari 2021. 

 
Ook aankomend jaar organiseren we weer als vanouds onder voorbehoud van de 

coronaperikelen samen met “De Vriendschap” een filmavond voor onze leden in 
het wijkgebouw “De Schuttersheuvel” te Sneek. 
Zoals het er nu voor staat gaat het moeilijk worden om deze filmavond te houden. 

Hopelijk gaat dit in 2021 nog ten goede veranderen. We zullen zien. 

 

Deze filmavond zal dit jaar weer vroeg in het jaar gehouden worden en wel op:  

 

 Vrijdagavond 19 februari 2021. 
 

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 a.p. van der Feer,  

Dijkstraat 13 te Bolsward.  

 

Tevens is er weer een grandioze verloting van vele hengel-sportartikelen.  

Wij hopen, ook nu weer, op een grote gezellige opkomst. 

     

       De filmcommissie. 

 

 

 

 
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 

Poldertochten 2021. 
 

Geachte leden. Hieronder treffen jullie nog een keer de data voor de 
poldertochten voor het jaar 2021. 
 
Aanvang / vertrek: 

1
e
   poldertocht   16 januari        08.00 uur tot 15.00 uur! 

2
e
   poldertocht           13 februari        07.30 uur tot 14.00 uur. 

3
e
   poldertocht   13 maart        07.00 uur tot 14.00 uur. 

4
e
   poldertocht           11 september        07.00 uur tot 14.00 uur. 

5
e
   poldertocht    25 september        07.00 uur tot 14.00 uur. 

6
e
   poldertocht      9 oktober        07.30 uur tot 14.00 uur. 

7
e
   poldertocht     23 oktober        07.30 uur tot 14.00 uur. 

8
e
   poldertocht        6 november        07.30 uur tot 14.00 uur. 

9
e
   poldertocht           20 november        07.30 uur tot 14.00 uur. 

10
e
 poldertocht             4 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 23 januari of 6 februari en 

de 2
e
   poldertocht wordt dan 20 februari of 27 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 5e poldertocht 26 september 2020. 

Zaterdag 26 september. De weersvoorspelling van deze zaterdag was eerder 
deze week dramatisch te noemen. ZW 5 en 11,7 mm regen. Nou, echt niet. Het 
was bladstil en nu en dan kwam het zonnetje er doorheen. Na hetzelfde ritueel 
thuis (aankleden, hond, koffie, toilet) uitgevoerd te hebben reed ik vanuit Joure 
naar het station van Sneek. Hier verzamelen we ons al jaren. De opkomst was 
weer goed te noemen. Maar liefst 22 leden hadden zich gemeld voor deze tocht. 
Klokslag 07.00 uur diende onze Theo de consignes weer uit en wenste een ieder 
veel succes toe. Ik besloot maar richting Workum te gaan. Dit deden er meer. We 
stonden dan ook al vroeg gezellig bij de brug in Workum waar even later Kees & 
Nico Boom zich ook bij voegden. Maar ja, alleen maar kleine baarzen hoewel 
Nico toch een aantal richting de 20 cm ving. Na hier tot ongeveer 10.00 uur 
vertoeft te hebben besloot ik toch te verkassen richting de molen de dijk op. Hier 
ving een bot en kreeg twee keer beet. Maar geen baars. Oké, dan op richting 
Parrega. Hier trof een mooi plekje waar het stroomde en ving ik de ene baars 
naar de andere. Maar nog geen maatse. Even later dan toch de eerste maatse. 
Toen hield het op te stromen. Ondertussen een mooie maatse verspeelt.  Balen 
dus. Was er eigenlijk al wat klaar mee toen. Dus meer worm aan 1 haak en laten 
liggen dan maar. Warempel toch nog 2 maatse er bij gevangen. Helaas net niet 
de 4

e
, anders had ik de 1

e
 prijs gehad bleek achteraf. Op naar Eetcafé "De 

Herberch Fan Nylan" waar de bijeenkomst zou zijn. Dit was inderdaad zo haha.  

Hieronder dan ook de uitslag: 

1
e
 Theo Batstra  3 stuks. 

2
e
 Jappie Mous  3 stuks. 

3
e
 Richard Hofstra 3 stuks. 

4
e  

Daniel Hettema 3 stuks. 

5
e  

Fred Lodewijk 1 stuk. 

6
e  

Alex Toering  1 stuk. 

 
Er waren deze tocht 22 leden aanwezig en de grootste baars werd gevangen 
door Theo Batstra met een lengte van 28,3 cm. Het aantal gevangen baarzen 
waren er 15 stuks. Extra prijs met dobbers werd aangeboden door Gosse 
Harkema. Hartelijk dank hiervoor. Tevens willen wij de uitbaters van Eetcafé "De 
Herberch Fan Nylan" hartelijk bedanken voor de uitstekende service en de 
overheerlijke gehaktballen. Op naar de volgende poldertocht.  
 
        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 jeugdviswedstrijd 19 september 2020. 

Eindelijk was het dan zover. De jeugdviswedstrijd van 2020. Na alle 

coronaperikelen dit jaar mochten we dan toch deze schitterende jeugdviswedstrijd 

organiseren. We hadden er dan ook alles aan gedaan om deze dag tot een groot 

succes te brengen. Flyers werden bezorgt in de wijken en posters kwamen te 

hangen op de scholen. Tevens waren er genoeg vrijwilligers en kregen we vele 

aanmeldingen via de mail en op de scholen. Er hadden dan ook zo’n 48 kinderen 
zich ingeschreven. De meesten van ons waren er dan ook al om 12.00 uur 

aanwezig om alles klaar te zetten. Het weer was bovendien voortreffelijk. Stralend 

zonnetje en niet te warm. Om 13.15 uur kwamen de eerste kinderen dan ook om 

zich aan te melden. Dit bleef door gaan tot 13.59 uur. Er hadden zich maar liefst 

74 kinderen aangemeld! Dus bij de laatste aanmelding startte de wedstrijd. De 

eerste visjes werden al snel gevangen en de vrijwilligers kregen het dan ook druk.  

Dit bleef de hele wedstrijd zo door gaan. De kinderen kregen tijdens de wedstrijd 

ook nog snoep en ranja. Het kon dan ook niet op voor de kinderen. Ze genoten 

met volle teugen net als de ouders en de vrijwilligers. Stipt om 15.45 uur werd de 

wedstrijd beëindigd en kreeg ieder kind alvast een vaantje. Wij gingen als de 

sodemieter de kaartjes met de geturfde visjes verzamelen om de uitslag te 

bepalen. Dit was nog een heel karwei met zoveel kinderen en de vele gevangen 

visjes. De uitslag was als volgt: 

Groep 3 & 4   Aantal    

1e Bart Oost   22 stuks 

2e Arvin van Boxtel  5 stuks 

3e Jesse de Boer  3 stuks 

Groep 5 & 6 

1e Ramon van der Land 21 stuks 

2e Djowie Hellinga  9 stuks 

3e Rojanna Veldhuizen  7 stuks 

3e Fabian Brzozowski  7 stuks 

            vervolg jeugdviswedstrijd op blz. 12 
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Poster Visfilmavond: 
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Vervolg jeugdviswedstrijd 19 september 2020. 

Groep 7 & 8   Aantal    

1
e
 Ferry Halbesma  24 stuks 

2
e
 Redmar Atsma  21 stuks 

3
e
 Djenda van der Land  16 stuks 

 

 

 

 

 

 

 

 

Langs deze weg wil ik dan ook alle vrijwilligers bedanken voor hun geweldige 

inzet. Ook waren de bereide soepen, verse broodjes en koffie gemaakt door de 

moeder van onze Elly, en Elly weer overheerlijk. Bedankt dan ook voor de goede 

zorgen namens alle vrijwilligers. Op naar de jeugdviswedstrijd van volgend jaar.  

 

 

 

 

 

 

        

        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/
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1e 2e 3e 4e 5e punten

1 Rein Koopstra 19 18  14 51

2 Theo Batstra 12 17 20 49

3 Nico Boom 13 16 19 48

4 Jappie Mous 20 19 39

5 Kees Boom 17 18 35

6 Klaas de Vries 14 19 33

7 Henk Koopstra* 16 13 29

8 Richard Hofstra 11 18 29

9 Willem v/d Zwaag 9 17 26

10 Germ Faber 10 15 25

11 Erik Vermeij 8 15 23

12 Niels Haven* 20 20

13 Johnny de Vries 20 20

14 Wietse Langius 18 18

15 Daniel Hettema 17 17

16 Fred Lodewijk* 16 16

17 Karel Kootje 16 16

18 Ronald Kiestra* 15 15

19 Alex Toering 15 15

20 Jan Boom 14 14

*Grooste lengte

Theo Batstra.

Tussenstand na 5 poldertochten 2020

  Gemiddeld gingen er 20 man mee.

  Gr. baars 32,5 cm gevangen door Jappie Mous.
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