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Om 08.00 uur luide Theo Batstra de foreltocht in. Iedereen was op 
eigen gelegenheid gekomen. Het was een prachtige dag. Volop zon 
en in de zon was het dan ook niet koud. Kortom kans genoeg om 
een mooie forel aan de haak te mogen slaan. We waren bij 
Outdoorpark Friesland, Westend 15 A in St. Nicolaasga. Toplocatie 
met forel, steur en karper vijvers. In de steur- en karper vijvers kun 
je steuren vangen van bijna 2 meter en gigantische karpers. Terwijl 
de eersten al leuk forellen vingen kwam de nieuwe eigenaar bij mij 
om te zeggen dat hij zelf ook even ging vissen in de steur/karper 
vijver. Ons jeugdlid Quince was er dan ook als de kippen bij en ging 
met hem mee. De eerste aanbeet was met een zware steur hengel 
maar dit ging mis. Lood eraf. Terwijl de eigenaar nieuw lood ging 
halen dacht Quince, weet je wat, ik probeer het met mijn 
forelhengeltje. Nou dat heeft hij geweten. Hij kreeg meteen beet en 
is minstens anderhalf uur bezig geweest om de deze prachtige 
steur van 172 cm en meer dan 55 kilo te landen.  
 

 
 

De rest zat lekker in de forelvijver en bijna iedereen ving forellen. 



 

   
 

De zon deed zijn werk goed en het was dan ook een heerlijke 
lenteochtend waar we echt wel aan toe waren. Ook Lieuwe welke 
verknocht is aan vissen op steur kon het niet laten en besloot van 
de forelvijver naar de steurvijver te gaan.  
Ook hij ving een mooie grote steur. 
  

    
    

Uiteindelijk zijn er deze ochtend 102 forellen, 2 steuren en een 
schitterende goudforel gevangen.  
 
Uitslag bij de mannen:   1

e
 A. Harkema met 8 stuks. 

Uitslag bij de jeugd:   1
e
 Q. van der Land met 4 stuks. 

 
Degene die de goudforel ving kreeg een gratis gehaktbal van 
Outdoorpark Friesland. Langs deze weg willen we Outdoor park 
Friesland dan ook bedanken voor de uitstekende topservice deze 
prachtige foreldag. 

         Richard Hofstra. 


