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Verenigingsblad van 

 
 

Uitgave – vijf maal per jaar mei – augustus 2022 
 

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: 06-11805747 
 

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 
Normandiaplein 5 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 nieuwe visseizoen staat weer voor de deur, alle sportvissers worden 
weer ongeduldig, waar gaan we naar toe. Als we de geleerden mogen 
geloven, dan gaat het niet goed met de paling, wat betekend dit voor de 
beroepsvissers, komt er een verbod op het vissen op paling, en hoe 
worden de beroepsvissers dan gecompenseerd, worden ze uitgekocht, of 
nog erger, mogen ze weer op schubvis vissen. Wij zullen ons hiertegen 
met hand en tand verzetten, we zullen echter moeten afwachten wat de 
toekomst brengt. Uit gegevens van www.roofmeister.nl/urk staat te lezen 
dat er in 2021 - 229.500 snoekbaarzen op de gemeentelijke 
IJsselmeerafslag in Urk zijn aangeboden. Een recordomzet van 5,1 miljoen 
euro. Wij als verenging hebben aan Sportvisserij Fryslȃn gevraagd om dit 
probleem eens aan te kaarten bij Sportvisserij Nederland. Nu maar 
afwachten of er ook een reactie op komt. Tevens wil ik ieder lid van onze 
vereniging die nu nog geen automatische incasso heeft, vragen om dit 
alsnog met spoed te willen regelen. Wij hebben besloten om de inning van 
de contributie uit handen te geven aan de ledenadministratie van 
Sportvisserij Nederland. Verdere informatie zult u kunnen lezen in het 
clubblad. In verband met nieuwe wetgeving zijn wij als vereniging verplicht 
om de Statuten van onze vereniging aan te passen, deze nieuwe 
wetgeving is er gekomen omdat er bestuursleden van grote verenigingen of 
coöperaties, die in een Maserati rijden of andere dingen doen die het 
daglicht eventueel niet kunnen verdragen, voortaan wettelijk kunnen 
worden aangepakt. We zullen de nieuwe Statuten voorleggen op de 
jaarvergadering en dan vragen of de aanwezige leden hiermee akkoord 
kunnen gaan. De algemene ledenvergadering van Sportvisserij Fryslȃn 
wordt gehouden op 24 mei 2022. Erik en ondergetekende zullen hier 
aanwezig zijn. De agenda voor deze vergadering is nog niet bekend, echter 
als er schokkende dingen of veranderingen op komt zijn, dan zult u hiervan 
op de hoogte worden gehouden. Voor de rest heb ik niet veel nieuws, ik 
wens u allen een mooi visseizoen toe en vis sportief, en denk aan de 
natuur. 
 
      Voorzitter Adrie Boersma. 
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Ledenadministratie wordt overgedragen aan Sportvisserij NDL! 
 

Beste leden,  

De ledenadministratie vervult een belangrijke en zeer arbeidsintensieve rol in het 

verenigingsleven. Het versturen van de acceptgiro’s en herinneringen, het maken 
van incassobestanden en het registreren van de betalingen kostte onze 

vereniging veel tijd, geld en energie.  

Het bestuur heeft daarom besloten om gebruik te maken van de service 

ledenadministratie van Sportvisserij Nederland. Wat houdt dit precies in voor u?  

Sportvisserij Nederland zal begin november de contributie incasseren namens 

HSV “De Baars”, de leden zonder automatisch incasso ontvangen half november 

een factuur met acceptgiro en machtigingsformulier.  

Na betaling stuurt Sportvisserij Nederland de VISpas rechtstreeks naar u toe.  

Dit houdt echter in dat de leden, die veranderingen willen doorgeven, dit nu 

rechtstreeks moeten doen bij Sportvisserij Nederland per e-mail: 

ledenadministratie@vispas.nl  

of via telefoon 0900-2025358 (€1,00 per gesprek). 

Sportvisserij Nederland is tijdens werkdagen tussen 09:00 – 16:00 te bereiken en 

kunnen eventuele problemen meteen oplossen. Bovendien is er voor onze 

vereniging nu altijd continuïteit wat betreft de ledenadministratie.  

Let op, voor de betaling geldt dus een andere IBAN,  

namelijk  NL04INGB0650393872 ten name van Sportvisserij Nederland.  

 

Het bestuur van HSV “De Baars” 

E: info@hsvdebaars-sneek.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 3e poldertocht 12 maart 2022. 
 
Eindelijk konden we weer los met alweer de 3

e
 poldertocht van dit jaar. 

Even voor half 7 kreeg ik bericht dat de leider van deze tochten Theo Batstra niet 
mee ging i.v.m. ziekte. 
Dus de spullen ophalen bij Theo, en dan maar alleen maar richting de opvang 
plaats bij het wel bekende busstation in Sneek. 
Daar aangekomen bleken er helaas slechts 13 personen aanwezig te zijn. 
In overleg met de aanwezige bestuursleden werd er besloten tot 14:00 uur te 
vissen. Ook omdat er weinig deelname was, en de vangsten de afgelopen weken 
zeer slecht waren. Anders zou de afgesproken tijd 15:00 uur zijn geweest. 
Het betrof een vrij tocht dus geen kaartjes nodig. 
Na de bespreking door Henk Koopstra om 07:30 uur ging een ieder zijn eigen 
kant op. De nabespreking was bij Eetcafé de Buorren in Uitwellingerga. 
Ik ging gelijk richting Akkrum. Daar aangekomen bleek er weinig vis te zitten (af 
en toe beet). Na vele rondzwervingen en overal geprobeerd te hebben bleek het 
inderdaad dat het een goed idee was de tocht in te korten. 
Aangekomen bij het Eetcafé bleek dat er heel weinig vis gevangen was, namelijk 
niet één maatse baars! 
Dus de “uitslag” bleek snel gedaan. Er was geen uitslag. Na de nodige 
versnaperingen en veel gezelligheid ging toch een ieder tevreden naar huis.  

 

        Alex Toering. 
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Jaarvergadering 2022. 
 
Onze leden/jaarvergadering zal dit jaar plaats vinden op:  
 
Vrijdag 20 mei 2022. 
 
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. Behandeling kascontrole 2020 door de voorzitter. 

3. Ingekomen stukken. 

4. Bestuursverkiezing. 

    Aftredend:   Adrie Boersma- herkiesbaar. 
    Richard Hofstra- herkiesbaar. 
    Theo Batstra-herkiesbaar. 

5. Verslag secretaris. 

6. Verslag penningmeester. 

7. Verslag kascommissie. 

8. Aanpassing statuten i.v.m. WBTR wet. 

9. Pauze. 

10. Uitslagen en uitreiking jaarprijzen. 

11. Rondvraag. 

12. 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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Oppenhuizerweg 1 - 8606 AP Sneek 

Tel.  06-23929428 

  info@hengelsport-friesland.nl 

  www.hengelsport-friesland.nl 

Poldertochten 2022. 
 

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

 

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. 

 
Van de 10 poldertochten tellen de 8 beste poldertochten mee voor de 
eindstand.  

Wedstrijdcommissaris Theo Batstra. 
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Gesloten tijd en start nieuw visseizoen 2022. 

Hieronder vindt je een lijst van de vissen met de tijd waarin ze ‘gesloten’ 
zijn: 

 Snoek: van 1 maart tot aan de laatste zaterdag van mei. Op 28 mei 2022 

mag je dus weer gericht op snoek vissen. (IJsselmeer 16 maart t/m 30 

juni) 

 Snoekbaars en baars: van 1 april tot aan de laatste zaterdag van mei. 

Op 28 mei 2022 mag je dus weer gericht op snoekbaars vissen. 

(IJsselmeer t/m 31 mei) 

 Barbeel, kopvoorn en winde: van 1 april t/m 31 mei. 

 Beekforel: van 1 oktober t/m 31 maart. 

 Rivierprik: van 1 november t/m 31 januari én van 1 maart t/m 30 april. 

 Elf, fint, kwabaal, meerval, serpeling, sneep, zeeforel, zalm, zeeprik 

en vlagzalm: deze vissen zijn het hele jaar gesloten en moet je direct 

terugzetten. 

Voor baarzen kleiner dan 22cm geldt dat je deze onbeperkt in bezit mag hebben 
op voorwaarde dat de baarzen levend worden bewaard in een leefnet of emmer 
en levend in hetzelfde water worden teruggezet. 

  
        Het bestuur. 

In memoriam. 
 
Langs deze weg willen wij stil staan bij het overleden van ons erelid Henk 
Hakze. Henk is geboren te Aengwirden op 26 juli 1927 en is overleden op 1 
maart 2022 te Sneek. Henk kwam op zeer jong leeftijd in de jaren zestig bij 
ons in het bestuur als penningmeester. Hij heeft dan ook meer dan 25 jaar 
als penningmeester in het bestuur gezeten en ging er in 1983 uit. Henk heeft 
dan ook zeer veel voor onze hengelsportvereniging betekend, en er voor 
gezorgd dat er een goede financiële basis is ontstaan in al die jaren. 
Momenteel bestaat de Visclub “De Baars” uit meer dan 1907 leden en wordt 
er veel georganiseerd. Dit alles is eigenlijk alleen mogelijk geworden door de 
jaren heen door ereleden zoals Henk Hakze. Wij wensen zijn vrouw en 
familie dan ook alle sterkte toe. 
 
        Het bestuur. 
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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 visfilmavond 8 april 2022. 

Eindelijk was er dan weer een visfilmavond na alle Lock downs van de laatste  
twee jaar. Van te voren waren wij (De Vriendschap & De Baars) al bij de sponsor 
van deze avond a.p. van der Feer te Bolsward geweest om de prijzen uit te 
zoeken voor deze visfilmavond. Jurjen de Boer wie al meer dan 40 jaar bij a.p. 
van der Feer werkt had perfecte hengels, molens en schepnetten voor ons 
uitgestald. Kortom de spullen waren, op hier daar wat aanpassingen snel 
uitgezocht. Bedankt hiervoor Jurjen en a.p. van der Feer. De films deze avond 
werden verzorgd door De Vriendschap deze avond. Er waren drie films welke 
gingen over baars, roofblei en snoekbaars. De film over snoekbaars is gemaakt 
op het Sneekermeer wat zeer leuk was om te zien daar iedereen het 
Sneekermeer op zijn duimpje kent, en daardoor veel herkent. Het was dan ook 
een zeer gezellige en leuke avond met vele prijzen, die ook verspreid werd 
gewonnen onder de leden. De opkomst was redelijk met ruim 50 leden.  Al met al 
een top avond. Ook willen we wijkvereniging “De Schuttersheuvel” bedanken 
voor de goede service deze avond.  
 

       Richard Hofstra. 
 

Opmars meerval in kaart gebracht. 

De opmars van de meerval in ons land was zo’n vijftien jaar geleden reden voor 
Sportvisserij Nederland om een online ‘Meervalmeldpunt’ in het leven te roepen. 
Dit zodat de verspreiding van deze belangrijke sportvis in kaart kon worden 
gebracht. Onlangs zijn via dit meldpunt weer vangsten verzameld, zodat de 
actuele verspreiding van deze mysterieuze vis nu nóg beter op de kaart staat. 
Uit het eerste rapport over de meerval in Nederland – daterend uit 2011 wat is 
gebaseerd op gegevens van het meldpunt, MWTL-monitoring en van RAVON – 
bleek dat de meervalverspreiding zich destijds concentreerde rond de grote 
rivieren, de Oude IJssel, het gebied rond de Haarlemmermeer en de 
Flevopolders. Daarbij werden de grootste concentraties meerval aangetroffen in 
het Benedenrivierengebied en in de Limburgse Maas. Verspreiding zet door 
Omdat de meervalvangsten onder sportvissers bleven toenemen en deze vissoort 
ook steeds vaker elders opdook, vond Sportvisserij Nederland het tijd voor een 
update van het oude rapport uit 2011. Voor de nieuwe meting werd geput uit 
gegevens van het vernieuwde meervalmeldpunt, MijnVISmaat en Piscaria. 
Daaruit bleek de opmars van de meerval overduidelijk. Waar deze vis in 2011 nog 
in 160 uurhokken werd gesignaleerd, zijn dat er op de nieuwe verspreidingskaart 
maar liefst 231. Opvallend is ook dat de soort steeds vaker in kleinere wateren 
voorkomt – waarbij het niet zelden enorme exemplaren betreft – en dat de 
concentratie rondom Rotterdam het grootst is. De conclusie is duidelijk: de 
landelijke verspreiding van meerval zet door en de kans is groot dat er dit jaar 
weer records worden verbroken.   
      Bron. Sportvisserij Nederland. 
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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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Foreltocht zaterdag 14 mei 2022. 
 

 
 Geachte leden, visclub  “De Baars” heeft weer besloten een foreltocht te 
 houden op zaterdag 14 mei 2022. 
 
 

 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 foreltocht is dus op: 
 
 

 Zaterdag 14 mei van 08.00 uur tot 12.00 uur. 
 
 

De locatie is : 
 
 

 Forel for all   
Hemmemaweg 12   

 9076 PH St. Annaparochie 
  
      

 We gaan er weer heen met eigen vervoer. 
Deelname is op eigen risico.     
       
      Het bestuur. 
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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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Tussenstand poldertochten 2022. 

De resultaten van de eerste 3 poldertochten 2022. Beste mensen, de eerste 3 
poldertochten zitten er weer op. De vangsten waren zeer slecht. Een oorzaak kan 
zijn dat het najaar van 2021 te nat was. Maar er is nog een steeds groter 
probleem, namelijk de Aalscholvers. Deze nemen zeer snel in aantallen toe. 
Mede doordat we geen strenge winters meer hebben. De populatie zal dan in de 
komende jaren alleen maar toenemen. Waar je ook komt, ze zijn overal. In 
Lemmer dat wisten we. Maar ook in Balk in het centrum zitten er al vele 
Aalscholvers. Kortom overal in Friesland zie je ze in woonwijken met 
vijverpartijen, kleine slootjes en noem maar op. Tevens worden ze tammer en ook 
brutaler. Hier moet dan ook wat aan gedaan worden.  Het komt op deze manier 
niet goed. Het sportvissen gaat op deze manier niet goed. De Aalscholvers jagen 
alle vis op waardoor je dan ook niet hoeft te vissen waar de Aalscholvers 
vertoeven. Al met al moeten we dit met zijn allen aanvechten bij de Sportvisserij 
Nederland en deze zullen moeten gaan overleggen met de desbetreffende 
instanties. 

 

 

 

 

 

1e 2e 3e punten

1 T. Batstra 19 19 38

2 K. de Vies 20 20

3 N. Boom 20 20

4 J. de Vries 18 18

5 D. Hettema

*Grootste lengte

Gr. baars 29,6 cm gevangen door N. Boom.

Gemiddeld gingen er 19 leden mee.

 

 


