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Verenigingsblad van 

 
 

Uitgave – vijf maal per jaar september - oktober  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. 
 
Het is 9 augustus 2021. Ik kreeg een verzoek om even een stukje te 
schrijven voor ons clubblad.  
Ik lees net op teletekst dat men geen extra maatregelen neemt in verband 
met de Corona. 
Van die maatregelen snap ik trouwens toch niets, culturele activiteiten 
mogen alleen plaatsvinden met maximaal 750 toeschouwers, en voetbal 
stadions kunnen wel vol zitten. Vakanties naar het buitenland kunnen 
gewoon plaatsvinden, want ja de economie moet wel draaien blijven, en als 
u dan terugkomt van vakantie uit een rood gebied, dan moet u verplicht in 
quarantaine. Wie controleert dat. Laat ik maar niets meer zeggen. 
Wat betreft de vangsten aan het begin van het seizoen, die waren 
uitstekend. Ik heb niemand horen klagen, dat doen we echter wel over het 
weer, te nat en meestal ook teveel wind. Echter dit is altijd nog beter dan 
40 graden hitte.  
We hebben bericht gekregen dat Sportvisserij Fryslân de jaarvergadering 
gaat houden op 14 september 2021. Op de agenda staan geen 
schokkende dingen. We gaan nog bekijken of, en wie er eventueel naar toe 
gaat. 
Voor de rest gaat het de vereniging voor de wind, het ledenaantal groeit 
gestaag en financieel staan we er ook goed voor.  
Het laatste nieuw wat ik voor u heb is dat ik met ingang van 1 januari 2022 
heb besloten om te stoppen met werken, ik ga gebruik maken van de 
mogelijkheid om eerder met pensioen te gaan. Als de werkzaamheden je 
geen voldoening meer geven dan moet je of solliciteren of stoppen met 
werken. Ik word volgend jaar 65 jaar, dus ik ga niet meer solliciteren. Van 
een collega van mij, die in november 2021 stopt kreeg ik een leuk bericht; 
Ons karakter heeft misschien een carrière in de weg gestaan, maar ons 
zelfrespect is meer waard. 
Op dit moment heb ik geen nieuws, pas goed op u zelf en hopelijk tot ziens 
op de jaarvergadering vrijdag 10 september, en anders hoop ik de vaste 
ploeg te ontmoeten bij de snertmaaltijd in december. 
         
 
            Voorzitter Adrie Boersma. 
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   Van de penningmeester. 
 
Geachte leden. Binnenkort dient de contributie voor het lidmaatschap voor 2022 

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 2022 in de bus.  
 

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

de contributie toch echt voor 20 december 2021 te willen voldoen.  
 

Bij leden die na 20 december 2021 hun contributie nog niet betaald hebben  

(dit geld alleen voor Sneek, Scharnegoutum, IJlst, Oosthem & 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 2022 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 2023. 

Ik hoop dan ook op een spoedige betaling van u als lid dit jaar zodat een ieder de 

VisPas voor 1 januari 2022 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 foreltocht 15 mei 2021. 
 
Op zaterdag 15 mei hadden we weer een foreltocht voor de leden bij Forel for All-
in Sint Annaparochie. Er gingen zo’n goeie 30 leden mee. Rond 07.00 uur reden 
we dan ook naar Sint Annaparochie toe. Het weer was gelukkig prima deze dag. 
Droog en amper wind. Dat was een meevaller aangezien we al veel regen de 
dagen ervoor hadden gehad. Forel for All bood een tegoedbon van maar liefst  
€ 25,00 aan voor de grootste gevangen forel. Na een bakkie leut mocht een ieder 
vanaf stipt 08.00 uur een plekje uitzoeken. 
Al gauw ving ik mijn eerste forel. Na het landen van deze forel zou ik hem 
onthaken. Hierbij glipte hij uit mijn handen en vluchtte naar de waterkant. Ik kon 
de forel via mijn lijn nog net pakken, ware het niet dat de lijn knapte en de forel 
zou weer het water in floepte. Dit veroorzaakte bij de andere leden grote hilariteit. 
Ondertussen werden hierna de eerste forellen gevangen.  
Ook ik ving al gauw toch mijn eerste forel gelukkig. De tweede die ik ving was 
achteraf ook de grootste met een lengte van 53,00 cm. Ik zat deze dag naast 
Nico Boom die zo nu en dan ook een forel ving. Eigenlijk ving bijna iedereen wel 
een forel. Maar wild waren de forellen niet deze ochtend. Even later zagen we 
Marcel Holstein aanslaan. De hengel was krommer dan normaal en de slip ging 
tekeer. Oh oh, dit was natuurlijk geen forel maar een steur van meer dan een 
meter. Uiteindelijk belande deze steur in het net, en na een foto werd de steur 
weer terug gezet in het water.  
 

 
 

       Vervolg op blz. 8 
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Poldertochten 2021. 
 
 

Geachte leden. Hieronder treffen jullie onder voorbehoud van de coronaperikelen 
de data van de poldertochten voor dit jaar.  
Onze wedstrijdcommissaris Theo Batstra zal de leden welke altijd mee gaan 
persoonlijk informeren mochten de tochten niet door kunnen gaan door de 
coronaregels.  
 
 
Aanvang / vertrek: 
 
 

1
e
   poldertocht           11 september        07.00 uur tot 14.00 uur. 

2
e
   poldertocht    25 september        07.00 uur tot 14.00 uur. 

3
e
   poldertocht      9 oktober        07.30 uur tot 14.00 uur. 

4
e
   poldertocht     23 oktober        07.30 uur tot 14.00 uur. 

5
e
   poldertocht        6 november        07.30 uur tot 14.00 uur. 

6
e
   poldertocht           20 november        07.30 uur tot 14.00 uur. 

7
e   

 poldertocht             4 december        08.00 uur tot 14.00 uur. 

 

 

Van deze 7 poldertochten tellen de 5 beste poldertochten mee voor de eindstand.  
De tochten 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 

Verslag vissen in Denemarken. 
 

Eindelijk was het weer zover. We mochten weer naar Denemarken. We 
gingen zoals altijd naar Spodsbjerg in Langeland. Dit keer met zes 
personen. Ons huisje bleek dubbel geboekt te zijn. Dit werd opgelost zodat 
we onze intrek mochten doen in een gigantisch landgoed. Deze landheer 
bleek wel 400 hectare grond in zijn bezit te hebben. Kortom een zeer rijke 
boer. Zondag konden we meteen al vissen. De wind was wel hard maar 
onze gehuurde boot kon het prima aan. Wat ons wel opviel ten opzichte van 
vorig jaar was dat, de kabeljauw meer verspreid lag en de exemplaren dit 
jaar kleiner waren. Maar ach ja, “Je binne lekker fut nou”. Hoe dan ook de 
vangst was deze dag matig. De maandag waaide het nog harder zodat we 
deze dag niet konden uitvaren.  
Dinsdag daarentegen was het prachtig  
en begon het er op te lijken.  
We vingen deze dag leuk kabeljauw  
waaronder een paar boven de 70 cm.  
Al met al was het een moeizaam  
weekje qua vangsten, maar heerlijk  
gezellig om weer weg te zijn met  
de mannen. 
 
     
       Richard Hofstra. 
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Vervolg verslag foreltocht 15 mei 2021. 

En ja, dan gaat het snel met de tijd. Ik en onder andere nog twee leden bleven 

maar hangen op 5 forellen. Had ik maar mijn eerste gehad dan stond ik op zes. 

Oké, dan op zoek naar de zesde. Henk Batstra ging ook op de sjouw waarop ik 

besloot de kant op te gaan waar hij weg ging. En ja dat zal je altijd zien haha, 

daar ving ik mijn zesde forel. Missie geslaagd. Op naar de blokhut waar onder het 

genot van een biertje de uitslag zou plaatsvinden. Even later deelde onze Theo 

Batstra dan ook de uitslag mede. 

Uitslag bij de mannen: 

1
e
 Richard Hofstra met 6 forellen. 

Uitslag bij de jeugd: 

1
e
 Roan Gorte met 4 forellen. 

Grootste forel gevangen door Richard Hofstra met een lengte van 53,0 cm. 

Totaal aantal gevangen forellen waren er 58 stuks. 

 

   

 
Na de nodige versnaperingen en Klaas & Eric van Forel for All bedankt te hebben 
voor de goede service en tegoedbon voor de grootste forel, werd het weer tijd om 
te vertrekken richting Sneek. Op naar het visseizoen van 2021 welke open gaat 
op zaterdag 29 mei. Op zaterdag 2 oktober hebben we dan ook onze laatste 
foreltocht wederom bij Forel For All in Sint Annaparochie. 
 
        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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Jaarvergadering 10 september 2021. 
 
 

Onze leden/jaarvergadering zal onder voorbehoud van de coronaperikelen dit  

jaar plaats vinden op:  

 

Vrijdag 10 september 2021. 

 

De vergadering wordt weer gehouden in het wijkgebouw “De Spil” Molenkrite 169  
te Sneek.  

 

Aanvang van de vergadering is om 20.00 uur. 

 

De agenda van de vergadering ziet er als volgt uit: 

 
1. Opening van de voorzitter. 

2. Ingekomen stukken. 

3. Bestuursverkiezing. 

    Aftredend:   Erik Vermeij - herkiesbaar. 

4. Verslag secretaris. 

5. Verslag penningmeester. 

6. Verslag kascommissie. 

7. Pauze. 

8. Uitslagen en uitreiking jaarprijzen. 

9. Rondvraag. 

10. Sluiting. 

 

Vragen voor de rondvraag ook graag schriftelijk 1 week voor de jaarvergadering 

bij de secretaris Erik Vermeij inleveren. 

        Het bestuur. 
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Outdoorpark Friesland beschikt over drie prachtige visvijvers.  

U kunt bij ons terecht voor het vissen op forel, karpers en  

steuren van maar liefst 50 kilo.  

Daarnaast is er ook een mooie  

gelegenheid om te paintballen. 
 

info@outdoorparkfriesland.nl 

www.outdoorparkfriesland.nl 
 

T: 0513 794 559 

Westend 15A  

8521 NP Sint Nicolaasga  
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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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3e Foreltocht zaterdag 2 oktober 2021. 
 
 

 Geachte leden, visclub  “De Baars” heeft weer besloten om een 
 foreltocht onder voorbehoud van de coronaperikelen te houden op 
 zaterdag 2 oktober 2021. 
 
 

 Het inschrijfgeld is € 5,00. 
 
 

Wees er dus snel bij, de maximale deelname is 40 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 3
e
 foreltocht is dus op: 

 
 

 Zaterdag 2 oktober 2021 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. 
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Hopelijk gaat het dit jaar weer gebeuren!* 

De gezelligste Streetfishwedstrijd van Sneek en omstreken. 

Zondag 28 november 2021  

Oppenhuizerweg 1 – Sneek 

Inschrijven en meer info vanaf half september via de website. 

www.hengelsport-friesland.com 

 

*Onder voorbehoud van de coronamaatregelen 

 

 

 

 

 

 


