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Verenigingsblad van 

 
 

Uitgave – vijf maal per jaar januari - februari  2021 
 

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. 
 

Beste leden. Het raarste jaar ooit in het bestaan van de Visclub is al weer 
achter ons. Allereerst voor iedereen nog de beste wensen voor het jaar 
2021. Wat een jaar hebben we achter ons gelaten. Onvoorstelbaar wat een 
pandemie met de hele wereldbevolking kan doen. Wij hopen dan ook dat 
iedereen in een goede gezondheid zal blijven. Maar goed, door alle 
coronaperikelen konden wij het afgelopen jaar helaas geen jaarvergadering 
hebben. We kunnen er dan ook wel vanuit gaan dat ook voor dit jaar de 
visfilmavond waarschijnlijk niet plaats zal vinden. Wij houden u hiervan op 
de hoogte. Voor wat betreft de jaarvergadering. De kascontrole heeft 
natuurlijk wel onze financiële administratie van 2019 doorgespit en deze 
goedgekeurd. Ook voor het  jaar 2019 was er weer een positief saldo.  Het 
aantal leden over 2019 t.o.v. 2018 (1470 leden in 2018) is met 198 leden 
gestegen. 
Het totaal aantal leden over het jaar 2019 waren er dan ook 1668. 
Ook het afgelopen jaar 2020 zijn we enorm gestegen met het aantal leden. 
Dit heeft onder andere te maken met de Corona. Iedereen moest tijdens de 
Lock downs zoveel mogelijk thuis blijven en ook de vakantie werd door de 
meesten in eigen land gevierd. Van onze 2

e
 penningmeester Richard 

Hofstra hoorde ik dat er ook in 2020 zeer veel nieuwe leden uit Duitsland 
bij zijn gekomen. Tevens was de jeugdviswedstrijd van 2020 een groot 
succes. Maar liefst 74 kinderen deden mee met deze jeugdviswedstrijd. 
Een record. 
Alle vrijwilligers en sponsoren hiervoor nog hartelijk dank. Zonder deze 
vrijwilligers zou zoiets niet kunnen plaatsvinden. Nou rest mij nog te 
vertellen dat ik hoop dat we dit jaar weer onze vrijheden wat terug zullen 
gaan krijgen en dat er een goed vaccin komt. Tevens wil ik alle leden een 
zeer goed visseizoen  2021 wensen en prachtig weer. 
 
              Voorzitter Adrie Boersma. 
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Verslag 6e poldertocht 10 oktober 2020. 

 

06:00 uur; de wekker gaat. We hebben weer een poldertocht dus alles maar klaar 

maken, en op naar moeders voor de overheerlijke warme koffie, en daarna Theo 

ophalen.  

Om 07:00 uur aankomende op de verzamelplaats waren ondertussen de eerste 

vissers al gearriveerd. 

Om 07:30 uur deelde Theo de consignes uit en kon een ieder zijn eigen gang 

gaan. Het gebied was globaal Sneek, Joure en Langweer. 

Wij gingen richting Langweer en zijn daar niet weggeweest. Alleen vingen we 

weinig maatse baarzen. (boven de 23 cm tenminste) Voor de rest wel veel 

baarzen gevangen. 

Om 14:00 uur was de bijeenkomst in het wel bekende Eetcafé de Buorren in 

Uitwellingerga. 

 

 

De uitslag: 

 

1
e
  Erik Vermeij  met 6 stuks.  

2
e
  Richard Hofstra  met 4 stuks. 

3
e
  Daniel Hettema  met 4 stuks. 

4
e
  Niels Haven  met 3 stuks. 

5
e
  Kees Boom   met 3 stuks. 

 

 

Er waren totaal 20 deelnemers deze tocht en het aantal gevangen baarzen waren 

er 39 stuks. 

De grootste baars werd gevangen door Niels Haven met een indrukwekkende 

lengte van 40.5 cm!! 

Tevens bleek door alle coronaperikelen dat dit de voorlopig de laatste poldertocht 

was. Dus verderop in het krantje staat tevens de eindstand. 

Langs deze weg willen we ook de kastelein van Eetcafé de Buorren weer 

bedanken voor de goede service. 

We hopen volgend jaar weer te kunnen beginnen met de nieuwe reeks. 

 

       Alex Toering. 
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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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Snoek vissen. 

Snoek vissen is een leuke en actieve manier van vissen! Essox Lucius is 

misschien wel de bekendste zoetwater roofvis van Nederland. De karakteristieke 

kop van de snoek maakt het een goed herkenbare vis. Onder de sportvissers 

staat de snoek bekend om zijn vraatzucht en de mogelijkheid om tot aanzienlijk 

formaat uit te groeien. Snoeken eten zo ongeveer alles: eendenkuikens, kikkers, 

ratten. Alles wat in en rond het water vertoeft van niet al te grote omvang kan ten 

prooi vallen aan dit magnifieke roofdier. De afmeting van de snoek verschilt per 

geslacht. De mannetjes worden niet groter dan 85 cm terwijl vrouwtjes snoeken 

tot 1.40 kunnen groeien Een metersnoek is dan ook altijd een vrouwtje! 

Grootste snoek ooit gevangen 

Op het internet is er veel discussie gaande over de vraag; Wat is de grootste 

snoek ooit gevangen? Er zijn berichten uit de V.S. over een vis van 1.75 meter 

maar dit is nooit officieel bevestigd. Voor de duidelijkheid, er zijn verschillende 

snoek soorten die uitmaken van de zelfde familie vissen. In Noord-Amerika leeft 

namelijk wel de grootste variant, namelijk de Muskellunge oftewel de (Esox 

Masquinongy). Deze super snoek kan een gewicht bereiken van 45 kilo en is in 

staat prooidieren te verorberen tot 30% van zijn eigen lichaamsgewicht. Het 

aasgedrag van deze snoeken  (`muskys`) is zelfs zo bizar dat er met kunstaas 

van 60cm wordt gevist! In Azië leeft nog een familielid van de snoek  en deze 

verre neef heet de Amoersnoek, oftewel de (Esox Reichert). Dit is meteen ook de 

kleinste variant van de snoekfamilie en groeit tot zo`n 80 cm. Qua kleur en 

tekening heeft hij veel weg van de regenboogforel. 

Monster Snoeken 

Hieronder vindt je een overzicht van de grootste snoeken gevangen in Europese 

en Amerikaanse wateren. Het mag duidelijk zijn dat er veel op deze sportvis 

wordt gevist.  De foto`s te vinden op deze pagina, zijn met hun lengte en 

mogelijke gewichten kanshebbers van het wereldrecord kunnen zijn: 

Een Duitse snoek gevangen door Lothar Louis en met 136 cm het IGFA 

wereldrecord. De vis woog 24.8 kilo en is waarschijnlijk gevangen in de  

Grefeern See. 

        

       Vervolg op blz. 12 
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Poldertochten 2021. 
 

Geachte leden. Het is nu alweer januari 2021 als jullie dit krantje krijgen.  
Hopelijk mogen we weer onder voorbehoud ondanks de corona perikelen dit 
nieuwe jaar weer vissen. Onze wedstrijdcommissaris Theo Batstra zal de leden 
welke altijd mee gaan persoonlijk informeren mochten de tochten niet door 
kunnen gaan door de corona regels. Hieronder treffen jullie dan ook nog een keer 
de data voor de poldertochten voor het jaar 2021. (indien we mogen dus) 
 
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 dan 23 januari of 6 februari 

2021, en de 2
e
   poldertocht wordt dan 20 februari of 27 februari 2021. Van de 10 

poldertochten tellen de 8 beste poldertochten mee voor de eindstand.  
De tijden zijn onder voorbehoud. 

Wedstrijdcommissaris Theo Batstra. 
 

 

 

 
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 

Van de penningmeester. 
 

Allereerst alle leden nog de beste wensen voor het jaar 2021.  
Leden uit Sneek, IJlst, Scharnegoutum, Uitwellingerga & Oppenhuizen die 
hun VisPas na 20 december 2020 hebben betaald, of deze nog niet betaald 
hebben, kunnen nu zelf hun VisPas af halen 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 2021 in huis heeft.  Alvast bedankt voor uw 
medewerking. 
 

     1
e
 Penningmeester Alex Toering 

Oppenhuizerweg 1 - 8606 AP Sneek 
Tel.  06-23929428 
info@hengelsport-friesland.nl 
www.hengelsport-friesland.nl 
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Verslag foreltocht 3 oktober 2020. 

Tijd voor de 1
e
 en enige foreltocht dit jaar, deze werd gevist bij “Forellenvijver 

Forel For All“ te Sint Annaparochie. Na verzameld te hebben bij het busstation in 
Sneek vertrokken wij omstreeks 07.15 uur richting St. Anna. Daar aangekomen 
werd om 08.00 uur door Theo Batstra nog wat mededelingen gegeven over de 
regels en handhaving van de Corona regels. We waren al blij dat wij konden 
vissen vandaag, de vijver is hier aanzienlijk groot, zodat hier voldoende afstand te 
houden is onder elkaar. Wij houden ons tijdens de tochten altijd aan minimaal 5 
meter afstand dus als er iemand te dicht in de buurt komt dan word dit wel 
gemeld met; wegweeze ju… haha. Het weer was ons gunstig gezind vandaag 
dus dat was al top.  Klaas had gisteren al een behoorlijk aantal forellen 
waaronder ook een aantal Kanjers uitgezet dus we hadden er zin in.  
Na een kwartier melden de 1e forellen zich dus werk aan de winkel.  
Hier en daar werd er al een visje gevangen. Bij mij liep het nog niet,  
dobber eruit en maar op de sleep vissen dan.  
Na wat slagen met de molen liet ik hem even liggen en warempel een tok op de 
top en beugel maar open, de vis kwam richting de kant zwemmen dus draaide ik 
de lijn maar strak en sloeg aan!! Yes, dat voelde goed aan. Dacht dat kon wel 
eens een kanjer zijn maar toen hij boven kwam zag ik het al, ik had een steur aan 
de haak. Eerst maar het schepnet erbij maar die was weg, die hadden mijn 
zwager en schoonzus in gebruik. Want zij hadden het druk met forellen vangen, 
haha goed bezig. Arjen Harkema had de vis even geschept voor mij, bedankt 
jonge. 

 

   

        

      Vervolg foreltocht op blz. 10. 
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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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Vervolg verslag foreltocht 3 oktober 2020. 

Prachtige vis, maar het was niet de grootse steur die zwom in de vijver. Maar dat 
mocht de pret niet drukken. Hier en daar werden er mooie forellen gevangen 
waaronder ook eentje  van maar liefst 80,5 cm. Deze werd gevangen door Dhr. 
Anno Brouwer. De tijd vloog om en had wel trek gekregen in een lekker balletje, 
dus eerst maar wat bestellen. Hier en daar werd er toch wel knap gevangen maar 
de “kanjers” werden niet in aantallen gevangen. In het laatste half uur ving Arjen 
Harkema nog een knappe zalmforel van in de 70 cm. Super gedaan hoor! Het 
blijkt toch dat de grote kanjers niet gelijk vreetzuchtig zijn als ze een dag van te 
voren uitgezet worden. Ze bijten beter na een aantal dagen. Dus van de week 
maar eens proberen haha. Maar goed het was 12.00 uur en tijd om de aantallen 
te tellen. Een ieder verzamelde op gepaste afstand bij de blokhut en met een 
hapje en drankje werd er nog even gezellig nagepraat.  

Uitslag:      

Er namen 36 deelnemers aan deze foreltocht mee. Totaal aantal gevangen 
forellen waren er 69 stuks. De grootste forel werd gevangen door Anno Brouwer 
met een lengte van maar liefst 80,5 cm. 

Jeugd:  1
e
 Quince van der Land met 4 stuks.  

Dames:  1
e
 Janet Rondon met 4 stuks.                     

Heren:   1
e
 Kees Boom met 6 stuks.                     

Alle winnaars van harte gefeliciteerd! Forellenvijver Forel For All  bedankt voor de 
leuke morgen, en wij komen volgend jaar zeker weer terug. 

   

        Erik Vermeij. 
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Poster Visfilmavond: 
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Vervolg Snoek vissen. 

 

 

 

De volgende Snoek is een zeer indrukwekkend exemplaar, met een mooi verhaal. 

Gevangen in Canada maar niet bekend welk jaartal. Het verhaal gaat dat de 

snoek visser een “kleine“ snoek van zo`n 80 centimeter, naast de boot aan het 
drillen was, toen dit bakbeest de al gehaakte snoek aanviel. De beste man 

reageerde snel en schepte met zijn net beide snoek vissen. Deze vis moet 142,2 

centimeter meten en een gewicht hebben van 55 pond. Dit betekend dat, mocht 

dit waar zijn, het meteen het officiële wereldrecord snoek is (Esox Lucius).  

Bekijk de foto`s en oordeel zelf: 

       vervolg op blz. 16 

 

Een Duitse snoek gevangen 

door Lothar Louis en met 

136 cm het IGFA 

wereldrecord. De vis woog 

24.8 kilo en is waarschijnlijk 

gevangen in de Grefeern 

See. 

 

 

Franse Snoek record 

gevangen door ene Phillipe 

Costa. Dit monster is 

gehaakt in 2009 en was 137 

cm en 43lb (iets meer dan 

20 kilo) 
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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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Van de wedstrijdcommissaris. 

Geachte leden door de corona perikelen over het jaar 2020 hebben wij als 

bestuur besloten om de tussenstand van de 6 poldertochten te laten gelden als 

de eindstand van het jaar 2020. Hieronder treffen jullie dan ook de eindstand. 

 

1e 2e 3e 4e 5e 6e punten

1 Rein Koopstra 19 18  14 15 66

2 Nico Boom 13 16 19 12 60

3 Theo Batstra 12 17 20 10 59

4 Kees Boom 17 18 16 51

5 Richard Hofstra 11 18 19 48

6 Jappie Mous 20 19 6 45

7 Erik Vermeij 8 15 20 43

8 Klaas de Vries 14 19 8 41

9 Henk Koopstra* 16 13 11 40

10 Willem v/d Zwaag 9 17 13 39

11 Niels Haven* 20 17 37

12 Daniel Hettema 17 18 35

13 Johnny de Vries 20 14 34

14 Wietse Langius 18 9 27

15 Germ Faber 10 15 25

16 Alex Toering 15 7 22

17 Ronald Kiestra* 15 5 20

18 Fred Lodewijk* 16 16

19 Karel Kootje 16 16

20 Jan Boom 14 14

*Grootste lengte

Gemiddeld gingen er in het jaar 2020 twintig leden mee.               Theo Batstra.

Eindstand poldertochten 2020.

 Totaal aantal gevangen baarzen over de poldertochten bedroegen er 113 stuks.

 Gr. baars 40,5 cm gevangen door Niels Haven.
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Vervolg Snoek vissen. 

 

 

 

 

 

 


