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Verenigingsblad van 

 
 

Uitgave – vijf maal per jaar november - december  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 2022 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 oktober, de meteorologische herfst is begonnen, nu ik naar buiten 
kijk, kan dit wel kloppen, het waait dat het rookt en het regent. 
De poldertochten zijn weer begonnen, we gaan weer stilaan weer terug 
naar wat voorheen normaal was. We hebben nu de discussie, wat te doen 
met iemand die zich niet heeft laten enten tegen Covid 19. Iedereen zal 
hierover zijn eigen mening hebben, en laten we die dan van elkaar maar 
accepteren. Vanuit de Sportvisserij Fryslan zijn geen schokkende dingen 
gekomen tijdens de jaarvergadering.  
De contributie wordt in ieder geval niet verhoogd. 
Onze jaarvergadering verliep niet geheel vlekkeloos, we gaan deze fout 
herstellen, daar kunt u op vertrouwen. Wie deze maanden de politiek heeft 
gevolgd, zal zich afvragen  waar onze politieke leiders nu mee bezig zijn. 
Het enige dat ik lees is dat die wil niet met die, en die wil niet met die, maar 
na zes maanden elkaar alleen maar dwars gezeten te hebben, schijnt er nu 
opeens iemand het licht te hebben gezien, want niet Rutte, maar Kaag wil 
wel graag met Rutte. 
Volgens mij schijnt het wel redelijk te betalen het Pluche.  
De Statuten van onze vereniging worden aangepast aan de nieuwe eisen 
van 2021. Richard Hofstra zal contact opnemen met een notaris om de 
nieuwe Statuten dan te laten vastleggen. Ik hoop u te zien op zaterdag vier 
december in wijkgebouw de Spil, waar we gezamenlijk de snert zullen 
nuttigen. Ik verwacht dat Sinterklaas voor een ieder die dan aanwezig is, 
wel een leuke verrassing heeft.  
Voor de rest heb ik weinig te melden. 
Ik wens een ieder dan ook een voorspoedig en gezond Nieuwjaar. 
 
         
 
           Voorzitter Adrie Boersma. 
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“Bigi Wangs” uit Sneek winnen Selectiewedstrijd Streetfishing 2021! 

Zondag 19 september was er in Sneek een selectiewedstrijd voor het NK 
Streetfishing in Utrecht.  Ook het koppel de “Bigi Wangs” bestaand uit Lieuwe 
Boersma & Arend Jansen (Kiki) uit Sneek deden hieraan mee. Totaal deden er 24 
koppels mee. Vanaf het begin stromen de vangstmeldingen in de ‘Score Fishing 
App’ binnen. Deze app hebben alle deelnemers op hun telefoon staan en hiermee 
registreren ze hun vangsten die vervolgens direct zichtbaar zijn bij de organisatie. 
Met name door deze ' unieke noviteit' verloopt de registratie uitstekend. 
Deze wedstrijd fungeerde als een selectiewedstrijd voor het Nederlands 
Kampioenschap Streetfishing op 16 oktober in Utrecht. De top 5 uit de 
selectiewedstrijd zouden zich plaatsen voor dit NK. Goed om 10.00 uur begon de 
wedstrijd dus en in de ochtend kwamen de vangstmeldingen binnen. Het was 
deze dag dan ook prachtig weer. Later op de dag kwam de scheepsvaart op gang 
en werden de vangsten dan ook minder. Maar niet bij de “Bigi Wangs”. Zij wisten 
deze dag dan ook 5 baarzen te vangen en 2 snoeken. De wedstrijd duurde tot 
15.00 uur en bleek uiteindelijk toch zeer spannend te zijn daar er twee teams qua 
vangsten dicht bij elkaar bleken te zitten. In totaal zijn er 77 vissen gevangen; 
variërend van een baarsje van 10 cm tot de metersnoek. Er zijn 5 teams die 
helaas geen vis hebben gevangen. De grootste baars is 33 cm, snoekbaars 63 
cm en snoek exact 100 cm.  

 

  

                                                                                         Richard Hofstra. 
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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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   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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Visfilmavond 18 februari 2022. 
 

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. De avond zal dit jaar weer vroeg 

in het jaar gehouden worden en wel op:  

 

 Vrijdagavond 18 februari 2022.  

 

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 filmavond gesponsord door: 

 

  
Tevens is er weer een grandioze verloting van vele hengelsportartikelen. Wij 

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

 

       De visfilmcommissie. 

 
 
 
 
 

 

 

 

 
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 

 

a.p. van der Feer te Bolsward 
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Oppenhuizerweg 1 - 8606 AP Sneek 

Tel.  06-23929428 

  info@hengelsport-friesland.nl 

  www.hengelsport-friesland.nl 

Poldertochten 2022. 
 

Geachte leden. Hieronder treffen jullie de data voor de poldertochten voor 
het jaar 2022. 
 
Aanvang / vertrek: 

1
e
   poldertocht   15 januari        08.00 uur tot 15.00 uur! 

2
e
   poldertocht           12 februari        07.30 uur tot 14.00 uur. 

3
e
   poldertocht   12 maart        07.00 uur tot 14.00 uur. 

4
e
   poldertocht           10 september        07.00 uur tot 14.00 uur. 

5
e
   poldertocht    24 september        07.00 uur tot 14.00 uur. 

6
e
   poldertocht      8 oktober        07.30 uur tot 14.00 uur. 

7
e
   poldertocht     22 oktober        07.30 uur tot 14.00 uur. 

8
e
   poldertocht        5 november        07.30 uur tot 14.00 uur. 

9
e
   poldertocht           19 november        07.30 uur tot 14.00 uur. 

10
e
 poldertocht             3 december        08.00 uur tot 15.00 uur. 

 
Mocht de winter invallen in de maanden januari & februari dan worden deze 
tochten alsnog verplaats. De 1

e
  poldertocht wordt 22 januari of 29 januari en 

de 2
e
 poldertocht wordt dan 19 februari of 26 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 jeugdviswedstrijd 18 september 2021. 
 
Eindelijk was het dan weer zover. De jaarlijkse jeugdviswedstrijd van 2021.  
Op deze prachtige dag hadden er zich maar liefst ruim 85 kinderen via de mail  
of school aangemeld.  
Dit was dan ook een record voor wat betreft het aantal kinderen. 
 

               
 
 
Het was dan ook een hele voorbereiding om alles weer in goede banen te leiden. 
Waar zouden we dan ook zijn onze vrijwilligers en sponsoren. Het is dan ook in 
de huidige tijd uniek dat we zoveel top vrijwilligers hebben die dit mede weer 
mogelijk hebben gemaakt. Bedankt!  Het was deze zaterdag 18 september dan 
ook schitterend weer. Volop zon en weinig wind. Wij hadden rond 13.00 uur alles 
klaar en al gauw kwamen de eerste kinderen zich al aanmelden. Een drukte van 
jewelste. Even na tweeën was het dan zover. Het startsein werd gegeven. En alle 
kinderen begonnen met het vissen. Tijdens de wedstrijd konden de kinderen een 
zakje chips en een frisdrankje halen bij Elly & Thea. Er werd hier en daar volop 
vis gevangen en onze vrijwilligers hadden het dan ook druk met het turven van de 
kaartjes welk elk kind bij de inschrijving had gekregen. Ook waren er toch wel wat 
kinderen die met de hengel vast kwamen waardoor het haakje afbrak of het draad 
in de knoop raakte. Kortom genoeg te doen. Het was dan ook reuze gezellig en 
wat ik al vertelde prachtig weer. 
Al gauw was er al anderhalf uur voorbij en liep de wedstrijd naar het einde. Om 
16.00 uur werd dan ook de wedstrijd beëindigd. Alle vrijwilligers verzamelden alle 
kaartje waarna Bernard en ik  bij Elly thuis de uitslag op papier gingen zetten. Dit 
vlotte snel en dus volgde de prijsuitreiking: 
 
       Vervolg 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 jeugdviswedstrijd 18 september 2021. 

Groep 3 & 4: 1
e
 Aaron Oost   met 18 visjes. 

  2
e 
Arjen Meester  met 13 visjes. 

  3
e 
Johannes Nijboer  met 12 visjes. 

  3
e 
Delane Krook  met 12 visjes. 

  4
e 
Jesse de Boer  met 11 visjes. 

  5
e
 Dalyna de Wit  met   9 visjes. 

 
Groep 5 & 6: 1

e
 Ramon van der Land  met 10 visjes. 

  2
e
 Thijs van Hellemond   met 8 visjes. 

  2
e
 Milan de Vries   met 8 visjes. 

  3
e
 Daan Pool    met 7 visjes. 

  3
e
 Lilly Wynia   met 7 visjes. 

  4
e
 Ties Udinga   met 5 visjes. 

  4
e
 Fabian Post   met 5 visjes. 

  
Groep 7 & 8: 1

e
 Julian van Dijk  met 15 visjes. 

  2
e
 Rowan Prosje   met 13 visjes. 

  2
e
 Cheyenne Laurens   met 13 visjes. 

  3
e
 Djenda van der Land  met 10 visjes. 

  4
e
 Luca Zwerver   met 5 visjes. 

  5
e
 Jordi Bruggekamp   met 5 visjes. 

 

 
 
Langs deze weg nogmaals alle vrijwilligers en onze sponsoren bedankt en tot 
volgend jaar! 
 
        Richard Hofstra. 
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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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Verslag 4e poldertocht 11 september 2021. 
 

He he eindelijk weer een poldertocht. De vorige tochten waren door de corona 
perikelen allemaal uitgesteld dus dit was de eerste poldertocht dit jaar.  
De vorige drie werden uit gesteld. 
Dus om 05:30 uur uit bed koffie halen bij moeders daarna mijn beide vismaten 
ophalen Jan B ging ook weer eens mee en natuurlijk Theo Batstra mijn vaste 
maat. Daarna op weg naar het station, alwaar Theo Batstra om 07:00 uur de 
inmiddels “beruchte consignes” deed. 
Er hadden zich 19 deelnemers gemeld. 
Het gebied bestond uit Franeker-Harlingen-Makkum en Bolsward.  
De samenkomst was om 14:00 uur in Eetcafé "De Herberch Fan Nylan". 
Het weer was zeer onstuimig alhoewel het gelukkig wel droog was en bleef. 
Wij zijn gelijk naar Harlingen gereden om daar onze hengeltjes uit te gooien. 
Het was gelijk raak alleen helaas kleine baarsjes al vingen Theo en ik wel een 
maatse baars. 
Ondertussen had Theo zelfs nog een zeeforel gehaakt. 
Toen de sluizen open gingen was het gebeurd met vissen i.v.m. de harde 
stroming en de harde wind. 
Daarna nog op meerdere plaatsen geweest maar de vangst was bedroevend te 
noemen. 
Om 13:15 uur maar richting de meeting. 
Daar aangekomen bleek de vangsten slecht te zijn. 
 
De uitslag: 
 
Aantal personen deze tocht 19. 
Aantal baarzen die werden gevangen waren er slechts 19. 
De grootste baars was gevangen door Daniel Hettema en had een lengte van 
30,2 cm. 
 
1

e
   Klaas de Vries   6 stuks   156,4 cm. 

2
e
   Daniel Hettema  2 stuks    54,4 cm. 

3
e
   Henk Koopstra  2 stuks    53,7 cm. 

4
e
   Niels Haven  2 stuks    49,3 cm. 

5
e
  Theo Batstra  1 stuks    29,3 cm. 

 
Iedereen gefeliciteerd met de prijs en het personeel van Eetcafé "De Herberch 
Fan Nylan" bedankt voor de gezelligheid en de balletjes gehakt. 
 
        Alex Toering. 
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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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Verslag 5e poldertocht 25 september 2021. 
 
De 5

e
  Polder tocht vandaag, eigenlijk de 2

e
  van het jaar vanwege het wegvallen 

van de eerste 3 tochten begin dit jaar i.v.m. Corona. Wij vissen vandaag in gebied 
Harlingen, Bolsward, Makkum, Workum. Een mooie lijn naar beneden, Franeker 
vervalt deze tocht. Deze tocht starten we net als de vorige tocht om 07.00 uur. 
Kan alweer merken dat het langer donker blijft s ‘morgens. Na een woordje van 
de wedstrijdleider werd er met 23 man van start gegaan. Ik en schoonpa Jappie 
de Groot gingen naar een haventje in Workum. Daar aangekomen zagen we Nico 
en Kees vissen. Was nog niet veel zeiden zij. Ik ging bij een bruggetje een poging 
doen, duurde niet lang voor ik beet kreeg. Hier en daar een baarsje en vooral veel 
zwartkopgrondels. Maar goed ik viste vrolijk verder en niet veel later kreeg ik 1 
mooie tik op de sleep, aanslaan en hangen, Bam!! Dat voelde goed aan. Het was 
goed dat ik het schepnet bij me had, want deze vis was ik sowieso kwijt geraakt 
als ik hem eruit zou takelen. Hij mat een 37 cm op de maatlat dus super vangst 
….  Hierna nog vele vissen gevangen maar geen maatse meer. Jappie had ook 
genoeg gevangen maar ook geen maatse, dus besloten we te verkassen richting 
Parrega. Daar aangekomen zagen we de gebroeders Koopstra, Karel en Wiebe. 
Hadden ook nog niet veel en gingen elders. Na een uurtje en enkele baarsjes 
kwam Richard nog effe langs die ging ook nog effe 1 poging doen. Hij kreeg mooi 
beet en sloeg aan en krak achterste deel van de vaste stok door midden. Dan 
maar op tijd naar het Café haha zo dachten wij er ook over. We hadden de 
beoordeling weer in Café De Herberg te Nijland. 
 
Uitslag:  Aantal deelnemers deze poldertocht waren er 23. 
  Totaal aantal gevangen baarzen waren er 26 stuks. 
  Grootste baars was gevangen door Niels Haven met een lengte 
  van 37,5 cm. 
 
1

e
  Johny de Vries  5 baarzen       137,0 cm.                             

2
e
  Niels Haven               4 baarzen   117,0 cm. 

3
e
  Willem v/d Zwaag      4 baarzen   102,0 cm.                             

4
e
  Klaas Makkinje          3 baarzen        72,2 cm. 

5
e
  Ronald Kiestra             2 baarzen        54,2 cm. 

6
e
  Henk Koopstra          2 baarzen         46,8 cm. 

7
e
  Erik Vermeij            1 baars        36,5 cm. 

 
Namens het bestuur danken wij de Kastelein van De Herberg voor de goede 
verzorging deze middag en onze dank naar Wiebe Faber voor de 2 aangeboden 
prijzen!!! Tot de volgende………………….. 
                                                                  
                                                                                                     Erik Vermeij. 
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4e 5e 6e Punten

1e  H. Koopstra 18 15 16 49

2e W. v/d Zwaag 11 18 19 48

3e W. Langius 12 10 20 36

4e N. Haven 17 19 36

5e J. de Vries 13 20 33

6e K. de Vries 20 11 31

7e A. Toering 10 18 28

8e J. Mous 14 13 27

9e J. Boom 12 14 26

10e K. Makkinje* 17 8 25

11e R. Kiestra 16 9 25

12e D. Hettema 19 5 24

13e R. Hofstra 13 10 23

14e G. Faber 15 4 19

15e W. Faber 17 17

16e T. Batstra 16 16

17e K. Boom 15 15

18e E. Vermeij 14 14

19e R. Koopstra* 9 3 12

20e N. Boom 12 12

21e F. Plantenga 11 11

22e J. Luhoff 7 7

23e J. de Groot 6 6

Tussenstand na 3 poldertochten 2021.

* Grootste lengte

Grootste baars 37.5 gevangen door Niels Haven.
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Verslag 6e poldertocht 9 oktober 2021. 

De 6
e
 ofwel 3

e
 poldertocht door de coronaperikelen dit jaar. 06:15 uur. Alweer 

voor de wekker wakker. Net als anders. Opstaan, bekje schrobbe & koffie. Hierna 

hondje eten geven en uitlaten. Nog een bakkie leut en onderhand aanstalten 

maken om vanuit Joure naar Sneek te gaan waar we om stipt 07:30 uur zouden 

vertrekken richting onze visstekjes.  Er hadden zich toch weer 21 leden 

verzameld deze mooie dag en eerst nog mistige dag. Maar goed, aangekomen in 

Sneek deelde al gauw onze Theo Batstra de consignes uit en vertrok de “Formule 
1” naar zijn of haar favoriete stek mits deze op de uitgedeelde kaart stond. Ik zelf 
ging naar Langweer evenals Alex Toering & Theo Batstra. Na vele 

zwartbekgrondels en nu en dan een baarsje te hebben gevangen kwamen dan 

eindelijk de maatse baarzen tevoorschijn. Wel “twee” maatse baarzen en 1 
verspeeld. Prompt hierna was het over en besloot ik maar richting De Jouwer te 

gaan. Ook hier geen succes. Op naar Terkaple. Idem dito. Ook geen succes. 

Gelukkig kwam de zon door de mist heen rond 12.00 uur. Op naar IJlst dan maar, 

aangezien we hier ook zouden bijeenkomen rond 13:45 uur in Bar ’t Kypmantsje. 

Ook hier ving ik nu en dan een klein baarsje. Wederom geen maatse baars 

helaas. Op naar Bar ’t Kypmantsje dan maar. Bij binnenkomst bleek dat er zich al 

meerder leden hadden verzameld. Na een heerlijke gehaktbal en de nodige 

versnaperingen te hebben genuttigd werd de uiteindelijke uitslag door onze Theo 

Batstra bekend gemaakt. 

De uitslag van de 6
e
 poldertocht: 

    Aantal   Lengte 

1
e  

Wietse Langius  5 stuks.   128,0 cm. 

2
e  

Willem van de Zwaag  4 stuks.   105,0 cm. 

3
e
 Alex Toering   3 stuks.     84,8 cm. 

4
e  

Wiebe Faber   3 stuks.     80,6 cm. 

5
e  

Henk Koopstra   3 stuks.     78,9 cm. 

6
e
 Kees Boom    3 stuks.     75,6 cm. 

Het aantal deelnemers deze dag waren er 21. De grootse baars werd gevangen 

door Jappie Mous met een lengte van 31,8 cm. Er werden totaal 38 maatse 

baarzen gevangen. De 6
e
 prijs werd aangeboden door Gosse Harkema. Hartelijk 

dank hiervoor. Na deze bekendmaking werd iedereen bedankt voor zijn 

aanwezigheid. Op naar de volgende tocht. 

        Richard Hofstra. 
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Verslag forelvistocht 2 oktober 2021. 

 

Zaterdag 2 oktober  was het zover, de 3
e
 forel tocht voor  leden van onze visclub 

in de vijver van ‘Forel For All’  bij  Sint Anneparochie. Zes uur de wekker gezet, 

koffie en broodjes klaar gemaakt, meelwormen en powerbait in de vistas en op 

naar zwager Wiebe, die met mij mee zou rijden.  

Zeven uur bij de verzamelplek bij ‘t station aangekomen, stonden de eerste 
deelnemers al te wachten. Kwart over zeven gaf onze wedstrijdleider Theo 

Batstra het startschot om te vertrekken. Prompt om acht uur mochten we een 

plekje zoeken aan de visvijver, de vijver heeft drie eilandjes waarvan eentje met 2 

bruggetjes toegankelijk voor vissers, dit is een pracht plekje, want er zitten altijd 

wel zo’n acht man te vissen, je kan er in het noordelijke en zuidelijke gedeelte van 
de vijver vissen. Wiebe en ik zochten het rustigste plekje op bij ‘t zuidelijke 
gedeelte van de vijver. Na 3 kwartier had Wiebe een forel te pakken, links en 

rechts op de vijver werd er wel wat gevangen maar ‘t was niet om maar te zeggen 
‘naar hȗs toe te schrieven’. 
 

 
 

Iedereen was aan’t zoeken en proberen.. ’t zinkje op e grond, wat hoger.. 
nog wat hoger, misschien op ‘e sleep, ‘t dobberke wat in beweging houwe.. 

powerbait..groen, geel, oranje..of toch maar meelwormen. 

      

       vervolg op blz.19.  



Blz. 19 

 

Vervolg verslag forelvistocht 2 oktober 2021. 
 

Bij mij wilde niks lukken, d’r was beweging genoeg in het water, de vissen 

sprongen zowat over de dobber heen, maar biette.. ho maar! 

Wel troffen we het met het weer, weinig tot geen wind, zonnetje er af en toe bij, 

de jas kon bijna uit. ’t Was half elf denk ik, dat ik mijn eerste forel ving, op 40 cm 

zink, nog maar een keer proberen op het zelfde plekje.. niks.. 

Maar weer verkassen, bij de wal proberen, nog maar een keer naar ‘t midden 

gooien.. en ja, drie kwartier later had ik een mooie zalmforel.  

Aan de overkant had Piet ook eentje aan de hengel, tot dan toe had hij nog niks 

gevangen, op de wal getrokken werd er even stevig tegen de vis gepraat.. 

‘Moest ik su lang op dy wachtte!!’. Er waren ook deelnemers die met niks bij de 
uitslag kwamen, dus we mochten niet klagen. Tegen twaalf uur, de meeste 

vissers waren al aan het opruimen, tikte er bij mij op de valreep nog een kleine 

forel op de hengel, op de sleep gevangen. Toch nog een betere vangst dan de 

vorige tocht, toen had ik er maar eentje. Terug naar de blokhut, even bijpraten 

met de overige deelnemers onder het genot van een drankje en rond half een 

maakte Theo Batstra de uitslag bekend van deze foreltocht. 

 

 
 

        

       Vervolg op blz. 20. 



 

Blz. 20 

 

Vervolg verslag forelvistocht 2 oktober 2021. 
 

Uitslag foreltocht 2 oktober 2021: 
 

Heren:  1
e
 prijs  Pieter Rondon, met 5 stuks. 

 

Dames: 1
e
 prijs  Janet Rondon, met 1 stuks. 

 

Jeugd:  1
e
 prijs  Roy van Holstein, met 2 stuks, waardebon van € 25,00. 

2
e
 prijs  Kate Veldstra, pet 

3
e
 prijs  Djenda van der Land, pet. 

 

De grootste vis werd gevangen door Richard Hofstra met een lengte van 56,8 cm. 

Totaal gevangen vissen 53 stuks, aantal deelnemers 35 man, waarvan 1 dame 

en 5 jeugdleden.  

 

    
 

Extra prijzen werden aangeboden door  Forel For All visvijver te Sint 

Annaparochie waardebon 25.00 euro en 2 petten, bedankt hiervoor namens 

visclub “De Baars”. Ondanks de matige vangsten maakte het mooie weer er toch 

een mooie tocht van, de volgende keer maar weer mee! 

     

 
www.forel-for-all.nl                

 

Karel Kootje. 

 


